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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 12-i rendkívüli 
üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 
  3./ Kárpáti Hajnalka képviselő   
  4./ dr. Milvius Lóránt képviselő 
  5./ Nagy István képviselő 
  6./ Sigmond Péter képviselő 
  7./ Ujszászi Józsefné képviselő 
  8./ Zsebeházy Róbert képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
  1./ dr. Kiss Tamás jegyző 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1 fő 
képviselői létszámból 8 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a napirendekre, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal, határozathozatal 
nélkül elfogadott. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA  
 
l./ Martonvásár és Térsége Művészetoktatási Intézményi Társulás intézményi társulási 
megállapodásának módosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Elmondja, hogy Alcsútdoboz és Kajászó települések kiválása 
miatt, illetve a Művészeti Iskola minősítési eljárásával kapcsolatban és a tanszakok 
szüneteltetésével kapcsolatban kell meghozni döntésünket. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 8 igen szavazattal elfogadta a Martonvásár és Térsége 
Művészetoktatási Intézményi Társulás intézményi társulási megállapodásának módosítását, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
          119/2007.(09.12.). Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
  Martonvásár és Térsége Művészetoktatási Intézményi 
  Társulás intézményi társulási megállapodásának   
  módosításáról 
 
  1./ Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete 
  a határozat l. számú mellékletének megfelelően 
  elfogadja a „Martonvásár és térsége” Művészetoktatási 
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  Intézményi Társulás intézményi társulási 
  Megállapodásának módosítását. 
 
  2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
  hogy az l.) pont szerinti Megállapodást aláírja. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2007. szeptember 25. 
 
/Megérkezett Nagy Imréné képviselő, így a képviselő-testület létszáma 9 fő./ 
 
Ezt követően a Művészeti Iskola minősítési eljárásának arányos költségeinek vállalását tette 
fel szavazásra a polgármester, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal és l 
tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
         120/2007.(09.02.)Kth.számú 
                h a t á r o z a t a 
  Művészeti Iskola minősítési eljárásának 
  arányos költségeinek vállalása 
   
  l./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  vállalja a Művészeti Iskola minősítési eljárásának 
  arányos költségeit a Vál község feladatellátási 
  helyen működtetett művészeti ágak és a növendék- 
  létszám után. 
 
  2./ A Képviselő-testület vállalja, hogy az l.) pont szerint 
  meghatározott összeget határidőig megfizeti. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2007. szeptember 20. 
 
A tanszakok szüneteltetésére vonatkozó határozati javaslatot teszi fel szavazásra a 
polgármester, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
         121/2007.(09.12.)Kth. számú 
                h a t á r o z a t a 
  Művészeti Iskola hegedű, furulya és rézfúvós 
  tanszakok szüneteltetéséről 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Művészeti Iskola művészeti alapoktatása 
  keretében a hegedű, furulya és rézfúvós tanszakok 
  működését a 2007/2008-as tanévben szünetelteti. 
 
  Felelős: polgármester, intézményvezető 
  Határidő: folyamatos 
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2./ Tóth Ferencné polgármester megbízása anyakönyvi feladatok ellátásával 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Az anyakönyvi feladatok ellátása, az, esküvők gördülékenysége 
érdekében kívánjuk megbízni Tóth Ferencné polgármester asszonyt, ha a kolléganők esetleg 
akadályoztatva vannak, ne legyen fennakadás az anyakönyvi teendők ellátásában. Az 
anyakönyvi szakvizsgája a polgármester asszonynak meg van, kártyát kell igényelni az ASZA 
gép kezeléséhez. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal hozzájárult Tóth Ferencné 
anyakönyvvezetői teendők ellátásához, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
          122/2007.(09.12.)Kth.számú 
              h a t á r o z a t a 
  Tóth Ferncné anyakönyvvezetői teendők ellátásához 
                    hozzájárulás 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  hozzájárul Tóth Ferencné polgármester megbízásához, az 
  anyakönyvvezetői teendők ellátásához. 
 
  Felelős: jegyző 
  Határidő: azonnal 
 
Több hozzászólás, felvetés nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést bezárja. 
 
 
    -k.m.f.- 
 
 
 
  Tóth Ferncné     dr. Kiss Tamás 
  polgármester               jegyző 
 
 
 
  
   


