JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 27-i üléséről
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné
2./ dr. Berecz Botond
3./ Dudás Béla
4./ Kárpáti Hajnalka
5./ dr. Milvius Lóránt
6./ Nagy Imréné
7./ Nagy István
8./ Sigmond Péter
9./ Ujszászi Józsefné
10./ Zsebeházy Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként vannak jelen:
1./ dr. Kiss Tamás
2./ Szabó Éva
3./ Antal Zoltán

jegyző
igazgató
igazgatóhelyettes

NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő
képviselői létszámból 10 fő jelen van.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, azzal a módosítással,
hogy a Vajda János Általános Iskola beszámolóját vegye a képviselő-testület 1. napirendként.
A képviselő-testület a napirendi javaslattal egyetértett 10 igen szavazattal.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Vajda János Általános Iskola munkájáról szóló beszámoló
Az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
A bizottság véleménye:
Dudás Béla képviselő: A kötelező óraszámok kérdése merült fel, melyről dönteni kell. A
könyvtár elhelyezés és a szakkörök, ami még konkrétan felmerült a bizottsági ülésen.
A bizottság a beszámolót javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, valamint a tanórán
kívüli órakeret heti 9 óra többletigényt. Nagyon pozitív, hogy az iskola érdekében a szülők
megmozdultak, az iskoláért jelentős munkát végeznek, támogatást adnak. Kiemelendő, hogy a
pályázatokon jelentős eredményeket ért el az iskola. A gyermekek nem csak tehetségesek,
hanem pozitív a hozzáállásuk.
Tóth Ferencné polgármester: Előrelépés látszik az iskolában. Számos pályázatot nyert az
intézmény. Felhívtuk az intézményvezető figyelmét, hogy a nem kevés önkormányzati
hozzájárulást hatékonyan használja fel, minél több programon vegyen részt az iskola.
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Szabó Éva igazgató: Munkánkat a gyermekek érdeke vezeti. A tehetséges gyermekeket nem
nehéz megmozgatni. Vezérelv az iskolában a takarékosság.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a
Vajda János Általános Iskola beszámolóját, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
124/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
a Vajda János Általános Iskola 2006/2007. évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta és elfogadta a Vajda János Általános
Iskola 2006/2007. évi munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Határidő: Ezt követően a polgármester a tanórán kívüli órakeret heti 9 óra többletigényhez történő
hozzájárulást teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott és
az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
125/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
a Vajda János Általános Iskola tanórán kívüli
órakeret heti 9 óra többletigény hozzájárulásához
Vál község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vajda János Általános Iskolának a 2007/2008.
tanévre a tanórán felüli órakeretét heti 9 órában
állapítja meg.
Felelős: Határidő: Tóth Ferencné polgármester: Az elmúlt ülésen az iskola Pedagógiai Programját részletesen
megvitattuk, most rendelkezésünkre áll a szakértői vélemény. Ennek ismeretében a bizottság
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül 10 igen szavazattal elfogadta a Vajda János Általános Iskola
Pedagógiai Programját a szakértői véleménnyel együtt, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
126/2007.(09.27.)Kth. számú
ha tározata
a Vajda János Általános Iskola Pedagógiai Program
elfogadásáról
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta és elfogadta a Vajda János Általános
Iskola Pedagógiai Programját a szakértői véleménnyel
együtt.
Felelős: Határidő: Szabó Éva igazgató: Ezúton is megköszöni a szülők munkáját, ami nélkül az iskola semmire
sem menne.
2./ A költségvetés I. félévi beszámolója.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta.
Nagy István képviselő: A bizottságon felmerült, hogy mitől maradtak el a bevételeink, de az
írásos anyag megindokolja.
Tóth Ferencné polgármester: Az elmúlt év végén készítettünk intézkedési tervet az adósság
felszámolására, mely alapján a tett intézkedésekről tájékoztatom a képviselő-testületet. Pozitív
előrelépés tapasztalható. Jelentős összeget fordítottunk kátyúzásra. Új buszmegállókat
építettünk. Nagyon jónak mondható a lakosság hozzáállása az építményadóhoz, ebből is
jelentős a bevételünk.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A költségvetésben az iskola %-os felhasználása magasabb,
mint az időarányos. Az energia számlák felboríthatják az egész költségvetést. Erre
felkészültek-e?
Tóth Ferencné polgármester: Ez a jelenség nem csak az oktatási intézményeknél áll fenn. A
kifizetések tekintetében első helyen a bérek állnak, utána az rezsiköltségek.
Dudás Béla képviselő: A pénzügyi helyzetünket nézve a külső helyzet nem fog javulni, a
belső tartalékaink végesek. A helyi adók növelésével nagyon nem lehet sújtani már a
lakosságot. A pénzügyi korlátok iránti érzékenységet meg kell erősíteni. Jó irányba haladunk,
de mindenkire nem tudunk odafigyelni.
Felveti még az állami támogatások visszafizetését. Javasolja, hogy alkalmazzunk szankciókat,
aki hibázik az adatszolgáltatással.
Megemlíti a szennyvíz beruházás érdekeltségi egységek felülvizsgálatát. Jó lenne tudni,
mennyi az elmaradás.
Tóth Ferencné polgármester: Belső tartalék van még. Itt az intézmények működési formájára
gondol. El kell gondolkodni a konyha működtetésén. Oda kell figyelni az állami normatívák
igénylésére, és igen is szankciókat kell alkalmazni, ahol nagy mértékű a visszafizetési arány.
Az állami normatívát a statisztikai adatok alapján lehet igényelni, jobban oda kell figyelni.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Az étkezési díjakat évente felül kell vizsgálni és emelni. Ez az
előző ciklusban nem történt meg, szabálytalan akciók miatt. Megemlíti, hogy közel öt éve
zajlik bírósági tárgyalás, akkor nehezen tudja elképzelni, hogy 7 mFt visszafizetéséért
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senkinek nem kell felelnie, ami abból adódott, hogy szabálytalanul adtunk adatokat, hogy
több normatívához jussunk hozzá. Ezt sem lehetne szó nélkül hagyni.
A polgármester a költségvetést érintő kérdéseket teszi fel egyenként szavazásra. Elsőként a
logopédus foglalkoztatását, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
127/2007.(09.27.)Kth. számú
h atározata
logopédus foglalkoztatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul logopédus foglalkoztatásához
2007. október l-től 2008. június 30-ig,
a költségvetés tartalékkeret terhére.
A 2008. évre vonatkozó költséget a költségvetésbe
betervezi.
Felhatalmazza az intézményvezetőt megbízási
szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.
A polgármester a szennyvíz beruházás érdekeltségi egységek felülvizsgálatára vonatkozó
javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 10 igen elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
128/2007.(09.27.) Kth. számú
határozata
a szennyvíz beruházás érdekeltségi egységek
felülvizsgálatáról.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
feladatként határozta meg, hogy a hivatal készítsen
éves bontásban pénzügyi ütemtervet a víziközmű
hitel és kamatai törlesztés tekintetében.
Vizsgálja felül az érdekeltségi egységek számát és
a három település közötti hitel törlesztés arányát.
Felelős: jegyző
Határidő: 2007. október 31.

Tóth Ferencné polgármester: A bérlakások állapotfelmérését kell elvégeznünk, hogy a
felújításra, karbantartásra éves ütemtervet tudjunk készíteni.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadta 10 igen szavazattal, melyről az alábbi határozatot
hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
129/2007.(09.27.) Kth. számú
határozata
önkormányzati bérlakások állapotfelméréséről
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete
az ingatlan állomány felújítására, karbantartására
éves ütemterv elkészítését javasolja.
Ennek értelmében a hivatal készítse el a
Rákóczi u. 5. számú,
Kossuth u. 12. számú és a
Vajda János u. 36. számú
ingatlanok állapot felmérését.
A felújításra vonatozó javaslatot készítse el és
terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: jegyző
Határidő: 2007. november 15.
Tóth Ferencné polgármester: A település üzemeltetésre, közterület fenntartásra javaslom
írjunk ki pályázatot. Az eszközállományunk nagyon gyér.
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja az elképzelést.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Megkérdezi, hogy a közhasznú munkások alkalmazása hogyan
történik.
Tóth Ferencné polgármester: Változott a közhasznú igénylés. Egyre szűkül a személyi
állomány, akik közül tudunk választani.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal döntött a település közterületeinek, parkjainak
fenntartására, parkosítására vonatkozó pályázati kiírásról, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
130/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
pályázat kiírása település közterületeinek, parkjainak
fenntartására, parkosítására
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot ír ki a település közterületeinek, parkjainak
fenntartására, parkosítására.
A pályázat benyújtásának ideje 2008. január 31.
Felelős: polgármester
Határidő: 2007. október 30.
Tóth Ferencné polgármester: A Faluház működtetésével kapcsolatos döntésünket kell
meghozni. A könyvtár átköltözik az iskolába. Az épület hasznosításra, értékesítésre kerül. A
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főfőállású munkatárs munkaviszonyának megszüntetéséről is kell dönteni, aki
végkielégítéssel elfogadta a felmondást. Állami költségvetésből visszaigényeljük a
létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségeket.
dr. Kiss Tamás jegyző: A létszámcsökkentést a képviselő-testület a költségvetési rendelet
módosítása során fogja végrehajtani.
Tóth Ferencné polgármester: E témában három döntést kell hozni. Elsőként a költségvetési
rendelet módosítást a létszámkeretre vonatkozóan.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/20007.(09.27.)Ktz. számú
rendelete
1/2007.(III.1.)Kth. számú az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./
A klubkönyvtár megszüntetésére vonatkozó javaslatot teszi fel szavazásra a polgármester,
melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
131/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
klubkönyvtár megszüntetéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2007. szeptember 30. napjától megszünteti a
Klubkönyvtár működtetését.
Felelős: Határidő: Tóth Ferencné polgármester: A létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat benyújtásáról
kérem döntsön a képviselő-testület.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
132/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat
benyújtásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntésének értelmében a létszámcsökkentéssel
érintett munkavállalók részére a fenntartó
Vál Község Önkormányzata a fenntartói
körén belül továbbfoglalkoztatásra nincs lehetőség,
ennek alapján a 4/2007.(II.20.)ÖTM rendelet
alapján pályázatot nyújt be a létszámcsökkentéssel
járó többletköltségek visszaigénylésére.
Felelős: jegyző
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Határidő: 2007. szeptember 30.
dr. Berecz Botond alpolgármester: A nyilvánosság előtt mondunk köszönetet Tóth Sándornak
a buszmegállókhoz készített virágtartókért, melyet térítésmentesen adományozott az
önkormányzatnak. Csurgó Bélának és munkatársainak a buszmegállók építésében nyújtott
segítségükért.
Meg kell említeni a Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás közreműködésével
kapott élelmiszer adományt. A Háriné közbenjárásával az V. ker. Vöröskereszt szervezet
adományozott könyveket, cipőket.
Tóth Ferencné polgármester: Nagyon sokan megmozdultak a településen. Nem jönnek és
követelnek az állampolgárok, egyedi segítségek vannak.
Mivel több hozzászólás nem volt az I. félévi költségvetéshez, a polgármester felteszi
szavazásra, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
133/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
a költségvetés I. félévi beszámoló elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta és elfogadta az Önkormányzat és
intézményei 2007. I. félévi költségvetési
beszámolóját.
Felelős: Határidő: 3./ Napközi Otthonos Óvoda 2006-2007. évi munkájáról beszámoló
Dudás Béla képviselő: Az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság a
beszámolót megvitatta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A logopédus foglalkoztatásáról már döntött a képviselő-testület. Az óvoda munkáját
pozitívnak értékelem a beszámoló tükrében is.
Az iskolaéretté váló gyerekek megfelelően felkészültek legyenek. Megköszöni az
óvodapedagógusok munkáját.
Tóth Ferencné polgármester: Megemlíti a külső kapcsolatokat, szakmai és gyermek
kirándulásokat, a szülőkkel való kapcsolattartást. Az alapítvány működése is fontos.
Ujszászi Józsefné képviselő: Mint az óvoda vezetője megköszöni a bizalmat. Kiemeli a
Martonvásári Speciális Iskolával fennálló jó kapcsolatot.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Kéri az óvodavezetőt, mondjon egy két szót a
mesefeldolgozásról. Egyre több gond van a gyerekeknél a szövegértéssel.
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Ujszászi Józsefné képviselő, óvodavezető: A mesét a gyerekek két hét alatt tanulják meg úgy,
hogy először felolvassa az óvónéni. Folyamatosan tanulják meg a szöveget a gyerekek.
Fegyelemre nevel. Nagyon jó szövegértésre, szövegmondásra.
Az óvoda beszámolójával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester felteszi szavazásra, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott és
az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
134/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
a Napközi Otthonos Óvoda 2006/2007. tanév
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta és elfogadta a Napközi Otthonos
Óvoda 2006/2007. évi munkájáról szóló
beszámolót.
Felelős: Határidő: /Nagy Imréné távozott az ülésről, így a képviselő-testület létszáma 9 fő./
4./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Tóth Ferencé polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a leendő konyha
birtokba vétele a hatósági eljárások után megtörténhet. A konyha-technológia, a fűtés
rendben. Javasoltam, hogy a hasznosításra írjunk ki pályázatot, esetleg az önkormányzat
üzemeltesse, vagy vegyes üzemeltetéssel, ill. külső üzemeltetőre bízzuk az épületet.
Dudás Béla képviselő: Megkérdezi, hogy a megállapodás módosítása részünkről történik.
Tóth Ferencné polgármester: Több egyeztetés történt a befektetővel. Az együttműködési
megállapodást át kell dolgozni. A befektető elkészítette a javaslatot, a tulajdonosok még nem
bólintottak rá. Az építési engedély módosítással, mely a tetőtér beépítésére vonatkozott,
többlet költség merült fel. Az óvoda átalakításra benyújtandó pályázatnál 5 %-os önrészt
vállalt a befektető, ilyen nincs, minimum 10 %-os az önrész. Tárgyalni kell a sportpálya
hasznosításával kapcsolatban is. A lakosságot is tájékoztatni kell – a befektető prezentálja a
programot -, hogy mit kaptunk a kastélyért.
Mivel igen összetett a konyha üzemeltetésre vonatkozó előkészítés, javaslom, hogy a
következő ülésre készítsünk egy pályázati kiírást minden részletre kierjedően.
Sigmond Péter képviselő: Nem kell pályázatot kiírni. A hiányt pótolni kell az étkezési díjak
emelésével. Maradjon az üzemeltetés önkormányzati tulajdonban és a dolgozókat tovább kell
foglalkoztatni.
Mivel több javaslat nem hangzott el a konyha üzemeltetésével kapcsolatban, a polgármester
felteszi szavazásra a hasznosításra vonatkozó pályázati kiírás előkészítését, melyet a
képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
135/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
a konyha üzemeltetésére pályázat előkészítésre
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a konyha üzemeltetésére pályázati kiírás
előkészítésével bízza meg a hivatalt.
Utasítja a jegyzőt, hogy a következő ülésre
a pályázati kiírást terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: jegyző
Határidő: 2007. november 15.
Tóth Ferencné polgármester: A Damjanich u. 2. kertek végén önálló telkek kialakításának
lehetőségét kellene megvizsgálni. A lakók a kertet nem művelik, ott ki lehet alakítani
véleményem szerint egy építési telket.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal, melyről 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
136/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
Damjanich u. 2. szám alatti ingatlan megosztásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vál, Damjanich u. 2. szám alatti önkormányzati
ingatlan megosztását kezdeményezi, önálló
építési telek kialakításához.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tóth Ferencné polgármester: Az Ürményi u. végén lévő telekre már több érdeklődő volt, csak
a közművek miatt lépett vissza minden érdeklődő. Javaslom, hogy kérjünk ajánlatot a
közművek kiváltására.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
137/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
Ürményi u. 6064 hrsz-ú ingatlan közmű kiváltásáról
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete
utasítja a polgármestert, hogy az Ürményi u.
6064 hrsz-ú ingatlan közmű kiváltására kérjen
árajánlatot.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tóth Ferencné polgármester: A Vajda Ház szabálytalan áramvételezése miatt az E-ON több
mint 1,5 mFt bírságot szabott ki. Az építkezéskor a hőtárolós kályhák az óra kikerülésével
lettek beüzemelve. Javaslom, hogy a kötbér és kártérítési díj 25 %-ra történő mérséklésére
adjunk be méltányossági kérelmet.
A képviselő-testület a méltányossági kérelem beadását támogatja, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
138/2007.(09.27.)Kth.számú
határozata
a Vajda Háznál történt szabálytalan áramvételezés
mérséklés kezdeményezéséről az E-ON-nál
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
méltányossági kérelmet nyújt be a Vajda Háznál
történt szabálytalan áramvételezés miatt megállapított kötbér és kártérítési díj (1.632.983.-Ft)
25 %-ra történő mérséklésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Ferencné polgármester: A volt szeméttelep rekultivációjához egy vállalkozó felajánlott
60 m3 földet 100 eFt-ért odaszállítva. Ezt a tevékenységet az önkormányzatnak mihamarabb
meg kell oldani, ezért gondoltam, hogy megrendeljük a vállalkozótól a föld szállítását.
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem támogatja a
földvásárlást. Ha valaki ingyen, bérmentve ajánlja fel, azt fogadjuk el, de pénzt ne adjunk
érte.
Zsebeházy Róbert képviselő: Véleménye szerint se kapkodjuk el, pályázni lehet a
szeméttelepek rekultivációjára.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Ne adjunk ilyenért pénzt, ugyanis ez csak részleges megoldást
jelent. Vannak olyan személyek, akik örülnek, hogy lerakhatják valahova a földet, nem
kérnek érte ellenszolgáltatást.
dr. Berecz Botond képviselő: Amennyiben fizetünk, precedenst teremtünk, hogy földet
vásárolunk. Próbáljunk egyezkedni a vállalkozóval ár felére, de csak a fuvardíjra.
A képviselő-testület az alpolgármester új javaslatát tudja elfogadni, melyről 6 igen 2 nem és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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139/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
szeméttelep takarásához fuvar és föld rendezés
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a volt
szeméttelep rekultivációjához szükséges föld
szállítását legfeljebb 50 eFt értékben rendelje
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tóth Ferencné polgármester: A Vértes Többcélú Kistérségi Társulás szabálysértési és
birtokvédelmi feladatellátási költségeinek térítését az ügyszámok alapján fogadta el a
képviselő-testület. Mivel a társulási ülésen a meghatározott összeg került elfogadásra –
többségi önkormányzati döntés alapján – így az előző határozatunkat vissza kell vonni és a
társulás által meghatározott összeget átutalni. Ehhez kérem a képviselő-testület
hozzájárulását.
A képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal visszavonta a 174/2006.(11.30.) számú
határozatát, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
140/2007.(09.27.)Kth. számú
h a tá r o z a t a
Vértes Többcélú Kistérségi Társulás szabálysértési
és birtokvédelmi feladatellátás költségeinek térítéséről
Vál község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás szabálysértési
és birtokvédelmi feladatellátás költségeinek térítéséről
szóló 174/2006.(11.30.) sz. határozatot visszavonja,
a költségvetésben meghatározott összeg átutalását
rendeli el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tóth Ferencné polgármester: A Kajászóval kötött Közoktatási Intézményi Társulás pénzügyi
finanszírozásával kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a pénzügyi ütemterv
szerint Kajászó nem teljesíti a kifizetéseket. Az egyeztető tárgyalások megtörténtek több
esetben is. Javaslom, hogy írásban szólítsuk fel Kajászó Önkormányzatát, hogy fizetési
kötelezettségének tegyen eleget.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyetért a felvetéssel, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
141/2007.(09.27.)Kth. számú
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határozata
Intézményfenntartói Társulás finanszírozásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
írásban hívja fel Kajászó Önkormányzatát, hogy
az Intézményfenntartói Társulás fizetési kötelezettségének tegyen eleget.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dudás Béla képviselő: Megemlíti a garanciális munkákat az útfelújítással kapcsolatban.
Tóth Ferencné polgármester: A Hídépítő Zrt munkatársával helyszíni bejárást tartottunk és
kértük a Tabán, Templom sor, Jókai u. és Damjanich u. felújítását a garanciális munkákon
belül. A baracskai polgármesterrel felvettem a kapcsolatot, hogy minden iratot gyűjtsön össze
az úttal kapcsolatosan.
A Rákóczi u. 5. szám alatti 1031/3 hrsz-ú inatlant megvásároltuk árverés útján.
hogy az ingatlant hirdessük meg hasznosításra.

Javaslom,

A képviselő-testület az ingatlan meghirdetésével egyetértett 9 igen szavazattal, melyről az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
142/2007.(09.27.)Kth. számú
határoza ta
Vál, 1031/3 hrsz-ú ingatlan meghirdetése
hasznosításra
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
meghirdeti hasznosításra a Vál, 1031/3 hrsz-ú
ingatlanát.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
A két ülés közötti tevékenységről szóló beszámolóval kapcsolatban más felvetés, kérdést nem
hangzott el, a képviselő-testület a közbenső döntésekkel együtt 9 igen szavazattal elfogadta,
határozathozatal nélkül.
5./ Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartói Társuláshoz való csatlakozás megvitatása
Tóth Ferencné polgármester: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához
csatlakozhatnánk az etyeki mikrotársuláshoz. Hét gondozott kaphatna egy jelzőrendszert.
Havi szinten közel 150 eFt kiadást jelentene. A szóban forgó napközbeni ellátást megoldjuk
településen belül, a 4 éves programban megfogalmaztuk. Erre a tevékenységre 2008-ban
állami támogatás nem igényelhető.
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dr. Milvius Lóránt képviselő: Azt mérlegeljük, lehetőség van szociális munkás ill. házi
gondozó továbbképzésére. Ebből a pénzből, amit ide kell fizetni, saját munkaerőt
alkalmazhatnánk.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal nem kíván csatlakozni a házi segítségnyújtás és
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban a mikrotársulásban, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
143/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás intézményi mikrotársuláshoz
való csatlakozás lemondása
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társuláshoz való csatlakozásban a házi segítségnyújtás
és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban nem kíván
részt venni 2007. október l-től.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Közszolgáltatási szerződés a kommunális hulladék elszállítására
Tóth Ferencné polgármester: A Varga és Társa
2007. június 30-al felmondta a
hulladékszállításra vonatkozó szolgáltatási szerződés. A zavartalan szolgáltatás érekében
engedményezési nyilatkozatot adott az Érd-Kom Kft-nek.
dr.Kiss Tamás jegyző: Az Érd-Kom Kft-vel a szerződés egyeztetésre került. A cél, hogy a
lakosság ellátása folyamatos legyen.
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és javasolja, hogy minél hamarabb írjunk ki közbeszerzést a szemétszállításra,
annak lebonyolítására szakértőt kérjük fel.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A konténer szállításra esetleg lehet külön árajánlatot kérni. A
konténer szállítás megoldására irányul a felvetés.
Tóth Ferencné polgármester: Ezt úgy értsem, hogy visszaállítjuk a konténer szállítást a két
településrészen?
dr. Kiss Tamás jegyző: A szemétszállítási pályázatot lehet részekre bontani, lakossági és
konténeres szállításra.
Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester felteszi szavazásra az Érd-Kom Kft. kötendő
Közszolgáltatási Szerződés aláírását, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
144/2007.(09.27.)Kth. számú
hat ározata
Közszolgáltatási Szerződés megkötése az
Érd-Kom Kft-vel
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az Érd-Kom Kft-vel
kötendő Közszolgáltatási Szerződés aláírására, a
kommunális hulladék elszállítására.
A szolgáltatási szerződés időtartamát 2008.
január 1-ig, illetve a közbeszerzési eljárás eredményes
lezárásáig, az új szolgáltatóval történő szerződés
megkötéséig határozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. január l.
7./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása
dr. Kiss Tamás jegyző: A közbeszerzési szabályzatot a jogszabályi alapokra helyezve
készítettem el. Megfelel a törvényeknek.
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta a Közbeszerzési szabályzatot,
melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
145/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta és elfogadta a Közbeszerzési
Szabályzatot.
Felelős: Határidő: Tóth Ferencné polgármester: Megkeresett Tabajd község polgármestere, hogy a közbeszerzési
eljárást együtt bonyolítsuk le. Kajászó már döntött, Felcsút még nem döntött e tekintetben.
Alcsútdoboz nem csatlakozik.
dr. Kiss Tamás jegyző: Az ajánlati felhívásban mindegyik település az igényeit érvényesíteni
tudja. Vál gesztorságával közösen indítjuk meg a településekkel az eljárást.
A képviselő-testület a közös közbeszerzési eljárással egyetértett, melyről 8 igen szavazattal és
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
146/2007.(09.27.)Kth. számú
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határozata
közös közbeszerzési eljárás lakossági szemétszállítás
ügyében
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy közös közbeszerzési eljárást
bonyolít le – szakértő bevonásával – Tabajd,
Kajászó településekkel, lakossági szemétszállítás
ügyében.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
8./ Változó telephelyű orvosi ügyelet támogatása és az ügyeletet ellátó orvosokkal
megállapodás elfogadása
dr. Milvius Lóránt képviselő: A Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és javasolja elfogadásra a hozzájárulást és megállapodás
aláírását támogatja a bizottság.
Egyébiránt a rezsi költségre kérték az háziorvosok a támogatást.
Két megállapodást kell kötni, egyik csak a Milvius Bt-vel, a másik a négy, orvosi ügyeletet
ellátó orvosokkal.
/Visszajött Nagy Imréné képviselő, így a testület létszáma ismét 10 fő./
Tóth Ferencné polgármester: Elsőként a változó telephelyű orvosi ügyelet támogatását teszi
fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott és
az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
147/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
változó telephelyű orvosi ügyelet támogatására
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a változó telephelyű orvosi ügyeletet ellátó
Milvius Bt-t 2007. július l-től havi 30 eFt-al
támogatja, a költségvetésben
elfogadott ügyeleti előirányzat terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Ezt követően a változó telephelyű orvosi ügyelet ellátására a Milvius Bt-vel kötendő
megállapodás elfogadását teszi fel szavazásra a polgármester, melyet a képviselő-testület 9
igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
148/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
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Megállapodás a Milvius Bt-vel változó telephelyű
orvosi ügyelet ellátására
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Megállapodást köt a Milvius Bt-vel változó telephelyű
orvosi ügyelet ellátására 2007. július l-i hatállyal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester a négy háziorvossal kötendő megállapodás aláírását teszi fel szavazásra,
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
149/2007.(09.27.)Kth. számú
h atározata
Megállapodás a változó telephelyű orvosi
ügyelet ellátására
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülte
Megállapodást köt a változó telephelyű orvosi
ügyelet ellátására
dr. Márka-Tomori Éva
dr. Goda Lajos
dr. Temesszentandrási György
dr. Milvius Lóránt
orvosokkal, 2007. július l-től.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9./ Településrendezési Terv felülvizsgálatára vonatozó ajánlat elfogadása
Tóth Ferencné polgármester: A rendezési terv készítése nem volt teljes körű, vannak új
elképzelések, számos változtatási kérelem, javaslat.
A jelenleg érvényben lévő rendezési terv módosítása szükséges a lakossági igények
figyelembevételével.
A szabályozási terv módosítása szükséges az ÖKO faluval. A befektető vállalja a szabályozási
terv elkészítésének költségeit.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Felül kell vizsgálni az újabb belterületbe vonást.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Külterület belterületbe nyilvánításához az ÖKO falu kérvény
kevés. Ha egyik kérelmezőnek igent mondunk, akkor a másiknak is teret kell adni.

16

Tóth Ferencné polgármester: Itt újabb telek kialakítását engedélyezzük úgy, hogy a
lakókörnyezetünk falusiassága megmarad.
Dudás Béla képviselő: Vannak közműveink, aminek vannak korlátai.
Tóth Ferencné polgármester: Jelen pillanatban a rendezési terv módosításra vonatkozó
kérelmeket kell megvizsgálni, hogy azok végrehajthatóak-e. Ezen felül meg kell nézni az
intézmények kihasználtságát, az utakat, közműveket.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Elkészült egy településrendezési terv, mely félig-meddig
megbukott. Módosítani kell. Valamennyi lehetőséget, amivel a falu rendelkezhet, az új
rendezési tervbe beletenném. Mint lehetőséget az ÖKO falut is bele kell tenni. Amennyiben a
befektető megálmodta az ÖKO falut, megfinanszírozza, ám legyen.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Nem lehet évente rendezési tervet módosítani és elfogadni.
Tóth Ferencné polgármester: Vegyük ketté a két témát. Döntsünk a rendezési terv módosítás
megrendeléséről. Az ÖKO falu szabályozási tervének elkészítése ügyében csak a tervező
bevonása, szakmai segítsége alapján döntünk.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadta, a rendezési terv módosítását 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
150/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
Településrendezési Terv módosításra szerződés
kötés
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Vál Község Településrendezési Terv módosítására
szerződést köt a TTI-EUROVIA Kft-vel
2.862.000.-Ft+áfa összegért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Az ÖKO falu szabályozási terv elkészítésére vonatkozó javaslatot teszi fel a polgármester,
melyről a képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
151/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
az Ökofalu Szabályozási Tervére vonatkozóan
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ökofalu Szabályozási Tervének elkészítése
ügyében csak a tervező bevonása, szakmai
segítsége alapján fog dönteni.
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Felelős: Határidő: 10./ Megállapodás Tabajd Község Önkormányzatával az általános iskola oktatási, nevelési és
egyéb feladatok ellátásáról
Dudás Béla képviselő: Az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal, hogy a
költségek havi bontásba kerüljenek átutalásra.
A képviselő-testület vita nélkül 10 igen szavazattal elfogadta a megállapodás aláírását Tabajd
Község Önkormányzatával az általános iskolai oktatási, nevelési és egyéb feladatok ellátására
vonatkozóan, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
152/2007.(09.27.)Kth. számú
h a tá r o z a t a
Megállapodás aláírása az általános iskolai
oktatási-nevelési és egyéb feladatok ellátásáról
Tabajd Község Önkormányzattal
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Általános iskolai oktatási-nevelési és egyéb
feladatok ellátására vonatkozó Megállapodást
köt Tabajd Község Önkormányzatával.
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ KDVH Önkormányzati Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának
módosítása
Tóth Ferencné polgármester: Tagja vagyunk a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásnak . A jogszabály értelmében minden módosításhoz az összeg
társulási tagnak a hozzájárulása szükséges. Ennek alapján kell most módosítani az Alapító
Okiratot, illetve a Társulási Megállapodást.
A képviselő-testület vita nélkül elsőként az Alapító Okirat módosítását 10 igen szavazattal
elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
153/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2006. szeptember 19.
napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint
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módosítja:
Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
4. A Társulás költségvetési felügyeleti szerve:
Polgárdi Város Önkormányzata (8154. Polgárdi,
Patthyány u. 132.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Társulási Megállapodás módosítását a képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
154/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2006. szeptember 19.
napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak
szerint módosítja.
(A határozat szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
12./ BURSA Hungarica pályázathoz csatlakozás
A képviselő-testület vita nélkül 10 igen szavazattal elfogadta a BURA Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
155/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi
fordulójához
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozik a BURSA Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi
fordulójához.
Felelős: Határidő: 13./ VÖT kérelme
Nagy István képviselő, VÖT elnöke: Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
pályázatot írt ki Önkéntes Tűzoltóságok szerállományának, technikai eszközeinek
amortizációs cseréjére, korszerűsítésére.
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Tűzoltóságunk gépjármű fecskendő beszerzésére nyújtana be pályázatot, mely támogatás
mértéke a vételár bruttó 90 %-a. A gépjármű értéke 60-80 millióFt, aminek a 10 %-át, az
önerőt kellene biztosítani. Mivel a tűzoltóság ezt az összeget nem tudja kigazdálkodni, így a
fenntartóhoz fordulunk segítségért, hogy az önerőt biztosítsa költségvetéséből, mert ennek
tudatában adhatjuk be a pályázatot.
A képviselő-testület a VÖT kérelmét 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
156/2007.(09.27.)kth. számú
h atározata
VÖT által benyújtandó pályázathoz önerő
biztosítása
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Váli Önkéntes Tűzoltóság által új gépjárműfecskendő beszerzésére benyújtandó pályázathoz
az önerőt biztosítja az Önkormányzat Költségvetéséből.

Felelős: Határidő: 14./ Az önkormányzat ingatlanvagyonának biztosítására ajánlat
dr. Kiss Tamás jegyző: Ajánlatokat kértünk az önkormányzati ingatlanok biztosítására.
Három ajánlat érkezett, mely 6 épületünkre vonatkozik.
A legkedvezőbb ajánlatot az OTP Garanci Biztosító adta. Ismertette az ajánlatokat.
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlanvagyon biztosítására az OTP Garancia
Biztosító által adott ajánlatot fogadta el 10 igen szavazattal, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
157/2007.(09.27.)Kth. számú
határozata
önkormányzati ingatlanokra biztosítás kötés
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az alább felsorolt önkormányzati ingatlanokra
biztosítást köt az OTP Garancia Biztosítóval,
évi 536.068.-Ft összegben.
- Polgármesteri Hivatal Vál, Vajda János u. 2.
- Orvosi rendelő Vál, Vajda János u. 36.
- Napközi Otthonos Óvoda Vál, Vajda János u. 45.
Vál, Kossuth u. 12.
- Vajda János Általános Iskola Vál, Szt. Istvánt ér 1.
- Közösségi ház, konyha Vál, Vajda János u. 16.
A 2007. október 1-től esedékes biztosítási összeget
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a tartalékalap terhére biztosítja, a továbbiakban az
intézményi költségvetésbe tervezendő.
Felhatalmazza a polgármestert a biztosítási szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2007. október 15.
Tóth Ferencné polgármester: Az Október 23-i ünnepséget a napján 17.oo órára tervezzük. Az
ünnepi köszöntő dr. Berecz Botond alpolgármester mondja, előzetes egyeztetés alapján.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el a polgármester megköszöni a részvételt és
az ülést bezárja.

-k.m.f.-

Tóth Ferencné
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző
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