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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2007. november 29-i üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  4./ dr. Milvius Lóránt  képviselő 
  5./ Nagy Imréné  képviselő 
  6./ Nagy István  képviselő 
  7./ Sigmond Péter  képviselő 
  8./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  9./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
  2./Szabó Éva   igazgató 
  3./ Oroszi Lászlóné  iskola közalk.tanács 
  4./ Nagy Zoltán  óvoda közalk.tanács 
  5./ Körmendi Mónika  óvoda közalk.tanács 
  6./ Hortyi Gábor  plébános 
  7./ Zelena Zsolt  iskola közalk.tanács 
  8./ Vígh László  Champex Kft. ügyvezetője 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő 
képviselői létszámból 9 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal a módosítással, 
hogy a 5, 2, 3, 6 napirendeket előre hozva, majd a többi napirend változatlanul hagyásával 
tárgyalja a képviselő-testület. A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását a javaslat 
szerint 9 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
l./ Vál Község gépmódosítás-mentes övezetté nyilvánításához vélemény nyilvánítás 
 
Tóth Ferencné polgármester felkéri Vígh Lászlót a Champex Kft ügyvezetőjét, hogy 
ismertesse a képviselő-testülettel a napirendet. 
 
Vígh László Champex Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy biogazdálkodással foglalkozik 
jelenleg. Érdekli a térség alakulása. A legfőbb probléma azt, hogy a génmódosított növények 
termesztésbe kerülése után hosszabb távon azok kivonása, természetből való eltávolítása nem 
lesz lehetséges, így könnyen előfordulhat, hogy mire a kockázatokat teljességgel 
megismerjük, a kár már visszafordíthatatlanná válik. 
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Tóth Ferencné polgármester: Természeti értékekben gazdag Vál. A kezdeményezést 
támogassuk, csatlakozzunk a mozgalomhoz. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A génmódosított növények termesztésének korlátozására a helyi 
védettséget élvező területek körzetében van lehetőség. Az önkormányzatnak a védettséget 
kimondó helyi rendeletet kell alkotni, melyet a Településrendezési Terv módosításakor tudjuk 
megtenni. Ezért csak a határozati javaslat 1-4. pontját javaslom elfogadásra a képviselő-
testületnek. 
 
Az elhangzottak alapján a polgármester felteszi szavazásra a génmódosítás-mentes övezetté 
nyilvánításhoz a javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete 
   l74/2007.(11.29.) Kth. számú 
    h a t á r  o z a t a 
 
  Vál település génmódosítás-mentes övezetté 
    nyilvánításához 
 
  Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

- figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló l990. 
                        évi LXV. Tv. l.§. (4) bekezdésében foglaltakra – a 
                        Champex Kft. kezdeményezésére megtárgyalt az önkor- 
  mányzat közigazgatási területének genetikailag módosított 
  növényektől mentesnek nyilvánításáról szóló előterjesztését 
  és a következő döntést hozza: 
  l./ Génmódosítás-mentes övezetté nyilvánítja Vál település 
      közigazgatási területét. 
  2./ Génmódosítás-mentes politikát követel az általa nyújtott 
       szolgáltatások során (az önkormányzat által működtetett 
       intézmények /óvoda, iskola, stb./ az étkeztetést génmódosítás- 
                             mentes élelmiszerrel látják el az intézményt). 
                        3./ A rendelkezésre álló eszközökkel segíti a génmódosított 
                             szervezeteket nem használó mezőgazdasági rendszerek 
                             erősödését és fejlesztését. 
                        4./ Figyelemmel kíséri a génmódosított növények kibocsátására 
                             és forgalmazására kiadott engedély-tervezeteket és amennyiben 
                             szükségesnek ítéli, jelzi a géntechnológiai hatóságnak, hogy 
       Vál település területét vonja ki az engedély hatálya alól. 
 
  Megbízza a polgármestert, hogy keresse meg a szomszédos települések 
  polgármestereit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez és 
   nyilvánítsák közigazgatási területeiket génmódosítás-mentes övezetté. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 
2./ 2007. III.n. évi költségvetési beszámoló elfogadása 
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Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a képviselő-
testületnek az III.n. évi költségvetési beszámoló elfogadását. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A legfontosabb, hogy az elmúlt III.n. évben jó költségvetési 
gazdálkodás van mögöttünk. A hitelképessé tétel és a zavartalan működés érdekében 
dolgozunk. Megköszöni az intézményvezetőknek a takarékos gazdálkodást. Fontos, hogy 
önmagunk sorsát irányítani tudjuk, ingatlan eladással, helyi adó bevezetéssel. Valamennyi 
foglalkoztatott részére a bér- bérjellegű juttatás kifizetésre kerüljön, az a legfontosabb. Fontos 
a működés érdekében a közüzemi díjak kifizetése. Kajászó Önkormányzat nem fizetett 
közoktatási megállapodás alapján – mely jelentősen hátráztatja gazdálkodásunkat. Cél a minél 
több külső forrás igénybe vétele. Kiemelendő, hogy a helyi szervezetektől, vállalkozóktól sok 
segítséget kaptunk. Ez úton is köszönjük. Felhívom az intézményvezetők figyelmét, hogy 
azon feladatoknál, ahol keletkezett bérmaradvány feladatelmaradásból azt az összeget 
zároljuk, nem használhatják fel. Megemlítem, hogy normatíva elszámolás miatt 7,2 mFt-ot 
kell visszafizetni, mely összegből 4,5 mFt-ot teljesítettünk. A jövőben kérem az 
intézményeket, hogy jobban, körültekintőbben szolgáltassanak adatot, hogy ilyen normatíva 
visszafizetés ne forduljon elő. A gazdálkodás érdekében pénzügyi tervet készítünk 
decemberre. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el a 2007. III.n.évi költségvetési 
beszámolóval kapcsolatban, a polgármester felteszi szavazásra, melyet a képviselő-testület 9 
igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    175/200.(11.29.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a 2007.  III.n. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta a 2007. III.n.évi 
   költségvetési beszámolót. 
 
   Felelős: - 
   Határidő: - 
 
Tóth Ferencné polgármester: A költségvetés III.n.évi alakulása tükrében a költségvetési 
rendelet módosítása szükséges. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta az Önkormányzat 
1/2007.(03.01./Ktr. számú költségvetési rendeletének módosítását, melyről az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    /2007.(11.29.)Ktr. számú 
           r e n d e l e t e 
   az Önkormányzat 1/2007.(03.01.) Ktr. számú 
   költségvetési rendeletének módosításáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
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3./ 2008. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Ujszászi Józsefné képviselő: A koncepcióban szerepel, hogy az intézményi struktúrába 
változást szeretne a polgármester. Úgy érezzük, hogy ha az irányítás más kezébe kerül, 
háttérbe kerül az óvoda. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Ezen elképzeléssel együtt sok mindent kell szem előtt tartani. 
Több funkciós egységes intézményhálózatot tudjunk működtetni az a cél. Mindent meg kell 
tenni, hogy a pályázati pénzt meg tudjuk szerezni. Az óvodavezető megbízása lejár, el kell 
dönteni, hogy óvodavezetői pályázatot írunk ki, vagy ÁMK vezetői pályázatot. El kell 
gondolkodni az óvodai társuláson is. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Ha ÁMK szeretnénk az intézmény vezetőnek figyelemmel 
kellene kísérni a fejlesztést. Egy ember nem tudja azt ellátni. Nem tudom, hogy időszerű a 
jövőben erről beszélni. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a 2008. évi 
költségvetési koncepciót, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   176/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  a 2008. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megtárgyalta és elfogadta a 2008. évi költségvetési 
  koncepciót. 
 
  Felelős: - 
  Határidő: - 
 
4./ Döntés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja a két fő részvételét a programban. 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta Csókás Tamás részvételét a programba, melyről 9 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   177/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
  Tehetséggondozó Programjában való részvételről 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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  benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
  Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
  részvételre. 
  Támogatja Csókás Tamás nyolcadik osztályos tanuló 
  (an. Zila Márta) VÁL település képviseletében részt 
  vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
  Tehetséggondozó Programjában. 
  Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák 
  számára a programban való részvétele idejére (maximum 
  5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000.-Ft ösztöndíj 
  támogatást nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét a 
  település költségvetésében biztosítja. 
  Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal 
  együtt határidőre a kiválasztott közoktatási intézménybe 
  küldje meg. 
  
  Határidő: 2007. december 10. 
  Felelős: polgármester 
 
A másik résztvevő Denkovics Nóra tanuló, akinek a programban való részvételét a képviselő-
testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   178/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
  Tehetséggondozó Programjában való részvételről 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
  Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
  részvételre. 
  Támogatja Denkovics Nóra nyolcadik osztályos tanuló 
  (an: Mathauser Márta) VÁL település képviseletében részt 
  vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
  Tehetséggondozó Programjában. 
  Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák 
  számára a programban való részvétele idejére (maximum 
  5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000.-Ft ösztöndíj 
  támogatást nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét a 
  település költségvetésében biztosítja. 
  Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal 
  együtt határidőre a kiválasztott közoktatási intézménybe 
  küldje meg. 
 
  Felelős: polgármester  
  Határidő: 2007. december 10. 
 
5./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
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Tóth Ferencné polgármester: A beszámolóhoz kapcsolódóan döntést igénylő témákat vegyük 
sorba. Elsőként a közoktatási intézményhálózat bővítésére nyújtsunk be pályázatot 500 mFt 
bekerülési költséggel. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen és 2 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   179/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés című 
  pályázatra pályázat benyújtás 
   
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Vál, Vajda János u. 16. szám alatti épület 125 
  férőhelyes óvodává történő átalakítására, valamint 
  a Vál, Szt. István tér 1. szám alatti felső tagozatos 
  iskolaszárny felújítására és a több funkciós tornaterem 
  megépítésére pályázatot nyújt be a Közoktatási 
  Infrastrukturális Fejlesztés című pályázatra, 500 Ft 
  bekerülési költséggel. 
  A megvalósítás ütemét az alábbiakban határozza meg, 
  melyhez a saját erőt a tárgyévi költségvetésében 
  biztosítja. 

I. ütem: óvoda átalakítás 
                      becsült költsége: 230 Ft 
                      megvalósítás ideje: 2008. év 
II.  ütem: iskola rekonstrukció és több funkciós tornaterem megépítése 
                      becsült költsége: 270 mFt 
                      megvalósítási ideje: 2009. év 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert 
a pályázat előkészítésével és beadásával kapcsolatos feladatok 
 elvégzésére. 
 
Felelős: jegyző 
             polgármester 
Határidő: 2007. december 20. 

 
Tóth Ferencné polgármester: A pályázat írásra kértünk ajánlatokat. Két ajánlat érkezett, 
melyből az egyik véleményem szerint nagyon elrugaszkodott árat jelölt meg, a másik 1 mFt + 
áfa összegért vállalja a pályázat írást, mely összeget a pályázatban elismerhető költség erejéig, 
a benyújtandó pályázatba érvényesítünk. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen és 1 nem és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   180/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
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  pályázatíráshoz külső szakértő megbízása 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  felhatalmazza a jegyzőt, a KDOP-2007-5.1.1/2F sz. 
  pályázat elkészítésére külső szakmai segítséget vegyen 
  igénybe, melyhez a benyújtandó pályázati összeg 1 mFt + áfa 
  összegért kössön szerződést pályázatíró társasággal. 
  A pályázatírás költségét – a pályázatban elismerhető költség 
  erejéig – a benyújtandó pályázatba érvényesítse. 
  A fennmaradó költségeket a 2008. évi költségvetési 
  előirányzatba tervezze meg. 
  Továbbá utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 
  szükséges tervdokumentáció egyezetést kezdje meg az 
  Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság bevonásával. 
 
  Felelős: polgármester 
    jegyző 
  Határidő: 2007. december 20. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az árverésen vásárolt Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlant 
javaslom osztassuk meg, építési telkek kialakítása céljából. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Véleményem szerint hirdessük meg az ingatlant üzem 
létrehozására, országos lapban. Ezzel egyidejűleg a telekmegosztást is kezdjük el. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Hány telek alakítható ki? 
 
Nagy Imréné képviselő: Javaslom, hogy minél több helyen hirdessük meg üzemi területnek. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: A telekalakítást csak elviekben készíttessük el. 
Amennyiben lesz jelentkező telekre, csak abban az esetben csináltassuk meg a 
telekmegosztást.  
 
Az elhangzottak alapján felteszi szavazásra a kérdést a polgármestert, mely szerint a Vál, 
Rákóczi u. 5. 1031/1 hrsz-ú ingatlant hirdesse meg az önkormányzat üzemi területnek, ezzel 
egyidejűleg elvi telekalakítást készíttesse el. A képviselő-testület a javaslatot 9 igen 
szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   181/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  a Vál, 1031/1 hrsz-ú ingatlan meghirdetéséről, 
  ill. elvi telekalakításáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  meghirdeti hasznosításra üzemi területnek a 
  Vál, 1031/1 hrsz-ú ingatlant, országos hirdetési 
  lapban. Ezzel egyidejűleg az elvi telekalakítást 
  kezdeményezi. 
 



 8

  Felelős: jegyző 
  Határidő: 2008. március 31. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A vízkárelhárítási terv keretében javaslom adjunk be vis-major 
keretre pályázatot a Kossuth u. 12. óvoda épület állag megóvására, ugyanis a felső sarka az 
épületnek nagyon megrepedt.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   182/200.(11.29.)kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
  vis-maior pályázat benyújtása a Kossuth u. 12. 
  sz. épület állagmegóvására 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Vál, Kossuth u. 12. szám alatti inatlanra 
  vis-maior pályázatot nyújt az épület állag 
  megóvására. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2008. január 31. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A temetőben a parkolási rend javítása érdekében javaslom 
ajánljuk fel az Római Katolikus Egyháznak az önkormányzat tulajdonában lévő 152 hrsz-ú 
ingatlant, parkoló kialakítására. 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Hortyi Gábor plébános úrral egyeztető tárgyalást 
folytattam a templom építési engedély ügyében, mely terv meghosszabbítását kértük. Az 
egyeztetés során szóba került plébánia kert hasznosítása is. 
 
Nagy Imréné képviselő: Nagyon jó ötlet a parkoló kialakítása a temetőben. A plébánia kertet 
az iskolások használják gyakorló kertnek, melyet köszönünk, csak a diófák metszését 
szeretnénk kérni. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a polgármester felteszi szavazásra a 152 hrsz-ú 
ingatlan felajánlását a Római Katolikus Egyház részére, a temetőben történő parkoló 
kialakításra. 
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   l83/2007.(11.29.)Kth.számú 
    h a t á r o z a t a 
  a Vál, 152 hrsz-ú ingatlan felajánlása a Római 
  Katolikus Egyháznak temetőben parkoló kialakításra 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát 
  fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a váli 152 hrsz-ú ingatlan 
  hasznosítására felajánlja a váli Római Katolikus Egyház 
  részére a római katolikus temetőben parkoló kialakítása 
  céljából, határozatlan időre. 
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  Felhatalmazza a polgármestert az egyeztető tárgyalások 
  kezdeményezésére az egyházközség képviselőtestületével. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2008. január 31. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Megjelent az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére kiírt 
pályázat. A négy éves ciklustervünkben csak 2009-2010. évekre irányoztuk elő az 
egészségház megépítését, de mivel most került kiírásra a pályázat, javaslom a pályázat 
benyújtását.  
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Alapvető feladat, hogy a saját költségeket kiszámoljuk, pl. telek, 
pályázati saját erő. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Előtérbe kell helyezni mindent, a pályázat elősegítése 
érdekében. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Kéri, hogy a tervezési fázisban részt vehessen, mint védőnő. 
 
Mivel az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásával kapcsolatban 
más hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a kérdést, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   184/2007.(11.07.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  az Egészségügyi Szolgáltatások fejlesztése, 
  kistérségi járóbeteg szakellátó központok 
  fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás 
  korszerűsítése című KDOP-2007-5.2.1.sz. 
  pályázat benyújtásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  szándékát fejezi ki, hogy a váli 622 hrsz-ú inatlanon 
  egészségház megépítésére pályázatot nyújt be az 
  „Egészségügyi Szolgáltatások fejlesztése, kistérségi 
  járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó 
  beteg szakellátás korszerűsítése című, KDOP-2007-5.2.1.sz 
  pályázatra. 
  Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat 
  előkészítésével kapcsolatos teendőket kezdje meg az 
  alábbiak alapján: 

- kezdje meg a RÓNA ’91 Kft-vel a terület vásárlásával 
kapcsolatos egyeztetéseket 

- készíttesse el az egészségház (háziorvos, védőnő, fizioterápia, 
egyéb szakell.) megépítésére vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmányterv tervezetét, melyet a januári testületi ülésen 
ismertesse a képviselő-testülettel, 

- készítessen költség kalkulációt a megvalósításra vonatkozóan, 
melyet egészítsen ki pénzügyi ütemtervvel különös tekintetben 
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az önerőre. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2008. 01. 31. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Részt vettem a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulási ülésen, ahol döntés született Kajászó Község társulásba való felvételéről. Erről, ill. a 
társulási megállapodás módosításáról kell dönteni minden társult önkormányzatnak, így 
Válnak is. 
Ezen határozatok meghozatalát kérem. 
Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, az ülés hangzott el, hogy a szélessávú Internet 
kiépítése legkésőbb 2008. március 15-ig megtörténik, a szolgáltatás működni fog. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta Kajászó Község felvételét a Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulásba, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   185/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  Kajászó község felvétele a Társulásba 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  egyetért Kajászó Község felvételével a VÉRTES 
  TKÖT tagjai közé. 
  
  Felelős: - 
  Határidő: azonnal 
 
Ezt követően a társulási megállapodás módosítását teszi fel szavazásra a polgármester, melyet 
a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   186/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  a VÉRTES TKÖT társulási megállapodás módosításáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a VÉRTES TKÖT társulási megállapodást az  
  előterjesztésben foglaltak szerint módosítja: 
 
  l./ A Megállapodás I. fejezet l. pontja felsorolja a megállapodásban 
      együttműködő tagokat, azonban a fenti törvény szerint 2007.                                 
      szeptember 25-től a tagok felsorolása Kájászó község Önkormányzat 
      Kajászó, Rákóczi u. 71. módosult. A megállapodást ennek 
      megfelelően módosítani szükség. 
                            (A Megállapodás mellékleteit és függelékeit a változásoknak   
      megfelelően, átvezetésre kerülnek.) 
   2./ III. fejezet 3.5 pontjában a társulás által vállalt feladatok sorába, 

     - az együttműködések kistérségi szinten – javasolt felvenni 
          Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, hív létre. 
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  3./ VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
       Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 3 pontja a 
     Tanács Tagjainak működési területét szabályozza. 
     Javasolom a működési terület kibővítését a következővel: 
     Kajászó község Önkormányzat Kajászó, Rákóczi u. 71. 
 
  4./ II. fejezet l pontja a Társulási Tanács tagjainak számát 
                            16 főben állapítja meg, azonban a fenti törvény szerint 
                            2007. szeptember 25-től a tagok száma 17 főre módosult. 
                            A megállapodást ennek megfelelően módosítani szükséges. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Szabálysértési és birtokvédelmi feladat ellátásból kilépés mit 
jelent. Saját hatáskörbe rendezi az önkormányzat és kevesebbe kerül? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Aki kilép, igen saját hatáskörben végzi a hivatal. A társulás 
tagjainak dolgozói látják a társult önkormányzat ügyeit. Lakosságarányosan van a 
hozzájárulás. 
 
dr. Berecz Botond képviselő: A 2008. évi költségvetési koncepcióban látszik, hogy az 
önkormányzat jelenleg saját bevétellel  és állami támogatással sem lesz képes önmagában az 
összeg hitel visszafizetésére azért, hogy hitelképesek legyünk. Rengeteg pályázati lehetőség 
van, de nem tudunk élni vele a saját erő hiánya miatt. Amennyiben azonban Vál község 
lemarad valamilyen önös érdekekből, úgy meg fog torpanni Vál. Én kérek mindenkit, jól 
gondolja át. Elhangzott 500 mFt-os fejlesztés, ennek megvalósításához közös 
együttgondolkodásra van szükség, valamint ahhoz is, hogy EU módon fejlődjön, működjön a 
község. Aki gyereket vállal, annak fontos a óvoda, iskola, orvos. Az nem megoldás, hogy 
mindenre nemet mondok. Aki ezt nem látja be, az a falu ellensége. 
 
A két ülés közötti jelentésről szóló beszámolóval kapcsolatban más hozzászólás nem hangzott 
el, a polgármester felteszi szavazásra a közbenső döntésekkel, melyet a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
6./ Beszámoló az adóügyi munkáról, a helyi és az átengedett központi adók befizetésének, a 
hátralékok behajtásának tapasztalatairól. 
A helyi adórendeletek felülvizsgálata. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A beszámolóban leírtak alapján ezúton is megköszöni az adófizetők 
hozzá állását az adók befizetésével kapcsolatban. Megemlíti az építményadó bevezetését, 
mely igen nagy feladatot rótt az adóügyi előadóra. Az elmaradásokat letiltással, végrehajtással 
kívánja az önkormányzat beszedni. Kiemelten megköszöni az adóügyi előadó éves munkáját. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Ilyen alapos részletességgel még nem kaptunk beszámolót, 
köszöni az előadó munkáját. 
 
A képviselő-testület az adóügyi munkáról szóló beszámolót 9 igen szavazattal elfogadta, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
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  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   187/2007.(11.29.)Kth. számú  
    h a tá r o z a t a 
  az adóügyi munkáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megismerte és elfogadta az adóügyi munkáról 
  szóló beszámolót. 
 
  Felelős: - 
  Határidő: - 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A beszámoló elkészítését követően megjelent az egyes adótörvények 
módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. tv. mely alapján szükséges az iparűzési adó, az 
építményadó rendelet és a luxusadó rendelet módosítása. A rendelet tervezetek a beszámoló 
mellékletét képezik. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta a helyi iparűzési adóról szóló 
rendelet-tervezetet, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
    8/2007.(11.29.)Ktr. számú 
             r e n d e l e t e 
               a helyi  iparűzési adóról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Következő rendelet módosítás az építményadóra vonatkozik, melyet a képviselő-testület 9 
igen szavazattal elfogadott, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    9/2007.(11.29.)Ktr. számú 
     r e n d e l e t e 
  az építményadóról szóló 15/2006.(XII.20.)Ktr. számú rendelet 
                                                         módosításáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
A harmadik rendelet módosítás a luxusadó rendeletre vonatkozik, melyet az előterjesztés 
alapján a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    10/2007.(11.29.)Kth. számú 
     r e n d e l e t e 
   a luxusadóról szóló 7/2006.(III.30.)Ktr. számú rendelet 
                 módosításáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7./ Vál, Ürményi u.  6064 hrsz-ú ingatlan közmű kiváltás ügye 
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Tóth Ferencné polgármester: Mivel a szóban forgó területen a közmű kiváltás több millió 
forintba kerül, javaslom hogy a korábbi elképzelésünket vonjuk vissza és kert kiegészítésként 
vagy egyéb csere területként hasznosítsuk. 
A képviselő-testület a javaslatot elfogadta, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    188/2007.(11.29.)kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az Ürményi u. 6064 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Vál, Ürményi u. 6064 hrsz-ú ingatlan értékesítését 
   kertkiegészítésnek, ill. csere terület felajánlásként 
   hasznosítja. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
8./ Szent Mihály Major elnevezéshez hozzájárulás 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Voltak le nem zárt ügyek e területen az építkezéssel 
kapcsolatban. Elintéződtek-e? 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Az építkezéssel kapcsolatos ügyek folyamatban vannak, a 
kérelmek beadásra kerültek. A rendezési terv nem rendelkezik terület elnevezésekkel, ezért 
kéri a Szent Mihály Major elnevezést a tulajdonos. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal megszavazta a Vál 05/43, 05/44 és a 05/45 hrsz-ú 
ingatlanok Szent Mihály Major elnevezését, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   189/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t 
  „Szent Mihály major” elnevezéshez hozzájárulás 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  hozzájárul, hogy a Vál, 05/43, 05/44, 05/45 hrsz-ú 
  terület a jövőben „Szent Mihály major” 
  elnevezéssel szerepeljen a nyilvántartásban. 
 
  Felelős: jegyző 
  Határidő: azonnal 
 
9./ Együttműködési megállapodás elektromos és elektrotechnikai hulladékok gyűjtésére 
 
Tóth Ferencné polgármester: Csak annyi megjegyzés, hogy a Kft. térítésmentesen szállítja el 
az összegyűjtött elektromos és elektrotechnikai hulladékot. 
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A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta és megszavazta az Electro-
Recycling Group Kft. kötendő együttműködési megállapodás aláírását, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   190/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  elektromos és elektronikai hulladék begyűjtésére 
  és elszállítására vonatkozó együttműködési 
  megállapodásról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  együttműködési megállapodást köt az Electro- 
  Recycling Group Kft-vel elektromos és 
  elektrotechnikai hulladékok begyűjtésére és 
  elszállítására. 
  Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
  megállapodás aláírására. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
10./ Hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkákra ajánlat 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a két 
benyújtott pályázatot. Bencze Dezső ajánlatát javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 8 igen és 1 nem szavazattal Bencze Dezső megbízása mellett 
döntött a hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkákra, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   191/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  megbízás hóeltakarítási és síkosság-mentesítési 
  munkákra 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  Bencze Dezső vállalkozót /Vál, Rákóczi u. 63.) 
  bízza meg Vál község közigazgatási területén 
  a hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkák 
  elvégzésével. 

- Zetor 6045+tolólap+szóróberendezés 7.000.-Ft/óra+áfa 
- JOHN DEERE 8310+útréder              9.500.-Ft/óra+áfa 

 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási 
 szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal. 

 



 15

11./ Vál település bemutató könyv megrendelése 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ajánlatot 
és 5000 pld megrendelését javasolja a 2008. évi költségvetés terhére. 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a bizottság javaslatát, mely szerint 5000 pld-ban 
megrendeli a Bál települést bemutató könyvet, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   192/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  Vál települést bemutató könyv megrendelése 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  5000 pld-ban megrendeli Vál települést bemutató 
  kiadványt. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
12./ BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat  
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a 11 főnek javasolja az ösztöndíjat 2008 évre. 
 
A képviselő-testület a bizottság javaslatával egyetértve 9 igen szavazattal elfogadta a BURSA 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázaton résztvevő 11 fő támogatását,  
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   193/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
  Ösztöndíj pályázaton résztvevők támogatása 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
  Ösztöndíj pályázaton 11 fő részvételét támogatja 
  2008. évre. 
 
  Felelős: jegyző 
  Határidő: azonnal 
 
13./ ZS Produkció beadványa 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
beadványt és javasolja a képviselő-testületnek, hogy a ZS produkció továbbra is ezt a 
tevékenységet végezze térítés mentesen. A berendezéseket l Ft jelképes összegért átadja ZS 
produkció részére. 
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A képviselő-testület a bizottság javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   194/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  ZS produkció megbízása ill. a berendezések 
  térítésmentes átadásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  az önkormányzat tulajdonát képező ZS produkció 
  használatában lévő berendezéseket leltár szerint 
  átadja ZS produkció részére azzal, hogy továbbra 
  is szolgáltatást térítésmentesen végzi. 
 
  Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
  aláírására. 
 
  Felelős: jegyző, polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
14./ Új közösségi ház hangtechnikai berendezés kialakítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Anyagi okok miatt ne foglalkozzunk a témával, csak a 
későbbiekben az üzemeltetővel történt egyezetés alapján. A bizottság is támogatta ezen 
álláspontot. 
 
A képviselő-testület elfogadta a javaslatot 9 igen szavazattal, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   195/2007.(11.29.)Kth.számú 
    h a t á r o z a t a 
  a közösségi ház hangtechnikai berendezés 
  kialakítás elnapolásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a közösségi házban hangtechnikai berendezés 
  kialakításáról az üzemeltetővel történt egyeztetés 
  után térünk vissza. 
 
  Felelős: - 
  Határidő: - 
 
15./ Intézményi térítési díjak megállapítása 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és az előterjesztéssel szemben 20 %-os térítési díjemelést javasol. 
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Zsebeházy Róbert képviselő: A vendég ebéd összegét a 20 %-os emeléssel nagyon soknak 
találom. Javaslom, hogy a vendég ebédet csak 5 %-os emeléssel fogadjuk el. 
 
A képviselő-testület az intézményi térítési díjakat – napközi, ebéd, óvoda - 20 %-al emeli 
meg, a vendég ebéd térítési díját 5 %-al, melyről 7 igen és 2 nem szavazattal döntött és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   11/2007.(11.29.)Ktr. számú 
    r e n d e le t e 
             az intézményi térítési díjakról 
 
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 
 
16./ Belső ellenőrzési terv 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A Vértes Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás alapján 
el kell készíteni az éves ellenőrzési tervet. Fontos az ellenőrzés, hogy képbe kerüljünk a 
hatékony felhasználásról. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta az éves ellenőrzési tervet, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   196/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
           az éves ellenőrzési terv elfogadásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Vértes Többcélú Kistérségi  Társulás társulási 
  megállapodása alapján elkészített éves ellenőrzési 
  tervet elfogadja. 
 
  Felelős: jegyző 
  Határidő: azonnal 
 
17./ Közösségi házban riasztó kiépítése 
 
Tóth Ferencné polgármester: A riasztó kiépítésére két ajánlat érkezett. Mivel a helyi 
vállalkozó adott kedvezőbb ajánlatot javaslom azt elfogadni, ezzel is támogatva a helyi 
vállalkozókat. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a SECU-ALARM Bt ajánlatát a közösségi 
házban kiépítendő riasztó rendszerre 199.968.-Ft bruttó árért, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   197/2007.(11.29.)Kth. számú   
    h a t á r o z a t a 
  közösségi házban riasztó kiépítés megrendelés 
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  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Vál, Vajda J.u. 16. szám alatti közösségi házban 
  kiépítésre kerülő riasztó rendszert megrendeli 
  a Secu-Alarm Bt-től 199.968.-Ft bruttó árért. 
   
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
18./ Hordozható számítógép vásárlás 
 
Tóth Ferencné polgármester: Energia, papír takarékosság szempontjából nagyon jó lenne a 
hordozható számítógépek beszerzése, de még a költségvetési számokat nem ismerjük, 
véleményem szerint addig ne foglalkozzunk vele, vegyük le napirendről. 
 
19./ Víz- és csatornadíjak 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a Fejérvíz Zrt. által előterjesztett kalkulációt a víz- 
és csatornadíjakra vonatkozóan, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   12/2007.(11.29.)Ktr. számú 
    r e n d e l e t e 
az önkormányzat tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a csatornamű 
                                       használatáért fizetendő díjról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
20./ A Váli Önkéntes Tűzoltóság munkájáról beszámoló, támogatás kérés 
 
Nagy István képviselő: Mint a VÖT elnöke elmondja, hogy a  tűzoltóság megalakulása óta 
eltelt idő bebizonyította, hogy életre hívása nem volt hiábavaló. A megalakulás óta számos 
feladatot hajtott végre a tűzoltóság, sokat segített a település életében. A tűzoltóságot 2,5 mFt 
hiánnyal vettük át áprilisban, amiből igen nagy összeget lefaragtunk, de az évzáráshoz 800 
eFt-ra lenne szükség, mely összeg odaítéléséhez kérem a T. Képviselő-testület támogatását. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A csatlakozó önkormányzatokat kellene megszólítani, hogy 
támogassák a tűzoltóságot. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a VÖT 
munkájáról szóló beszámolót, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   l98/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  a Váli Önkéntes Tűzoltóság 2006-2007. évi 
  munkájáról készült beszámoló elfogadása 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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  megtárgyalta és elfogadta a Váli Önkéntes 
  Tűzoltóság 2006-2007. évi munkájáról 
  készült beszámolót. 
 
  Felelős: - 
  Határidő: - 
 
Következő döntésként a VÖT támogatását teszi fel a polgármester szavazásra, mely szerint 
800 eFt összeg támogatást biztosít. A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   199/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  a Váli Önkéntes Tűzoltóság támogatásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Váli Önkéntes Tűzoltóság részére 800 eFt 
  támogatást nyújt. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2007. december 31. 
 
21./ Fejér Megyei Közgyűlés véleménykérése szociális intézmény átszervezéséről 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az önkormányzatoknak beleszólása nincs az átszervezésekbe, 
csak véleményt alkothatunk a javaslatról. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a Fejér Megyei Közgyűlés előterjesztését intézmény 
átszervezéssel kapcsolatban, melyet 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   200/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  a Fejér Megyei  Közgyűlés átszervezéssel kapcsolatos 
  előterjesztés elfogadása 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megtárgyalta a Fejér Megyei Közgyűlés intézmény 
  átszervezéséről készült előterjesztést, melyről a 
  képviselő-testület külön véleményt nem alkotott, 
  azzal egyetért. 
 
  Felelős: - 
  Határidő: - 
 
23./ Faktorálási szerződéskötés 
 



 20

Tóth Ferencné polgármester: Az elmúlt ülésen kerül szóba faktorálási szerződéskötés, melyre 
most érkezett meg a szerződés a Kvantum Faktor Kft-től. A szerződés aláírására kérem a T. 
képviselő-testület felhatalmazását. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyetért a faktor szerződés aláírásával, melyről az 
alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   201/2007.(11.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  faktorálási szerződés megkötése Kvantum Faktor Kft-vel 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  szerződést köt a Kvantum Faktor Kft-vel 
  az önkormányzat számlakötelezettség finanszí- 
  rozására. 
  Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
  aláírására. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
24./ Egyebek 
 
Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Tóth Antal festő a 
Prima Primissima díj keretében a Budapest Világörökség Alapítvány javaslatára az Építészet-
Építőművészet kategóriában az Elnökség KÜLÖNDÍJÁT  kapta. Gratulálunk! 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja, zárt ülést rendel el. 
 
     -k.m.f.- 
 
 
 
  Tóth Ferencné     dr. Kiss Tamás 
  polgármester      jegyző 
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