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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2007. december10-i üléséről 
 
Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  4./ dr. Milvius Lóránt  képviselő 
  5./ Nagy István  képviselő 
  6./ Simond 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+l fő 
képviselői létszámból 8 fő jelen van. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
l./ Ingatlan beruházás megvitatása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Előző képviselő-testületi ülésen az a döntés született a 
lakóövezet kialakításával kapcsolatban, hogy a javasolt módosításokat egyeztessem a 
befektetővel ill. ügyvéd úrral és amennyiben azt elfogadják úgy hozzam vissza a képviselő-
testület elé. Az egyezetés megtörtént, kéréseinket elfogadták, a megállapodást e szerint 
módosította a befektető. Ez alapján kérem a T. Képviselő-testület felhatalmazását az Váli 
Energiatakarékos Lakóövezet módosított megállapodás aláírására. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen és 1 nem szavazattal felhatalmazta a polgármestert a 
Váli Energiatakarékos Lakóövezet megállapodás aláírására, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    214/2007.(12.10.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Váli Energiatakarékos Lakóövezet kialakításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   felhatalmazza a polgármestert a Váli 
   Energiatakarékos Lakóövezet módosított 
   megállapodását írja alá. 
 
   Felelős: polgármester 
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   Határidő: azonnal 
 
Tóth Ferencné polgármester: Előző döntésünk értelmében a Településrendezési Terv 
módosítás megrendeléséről kell döntenünk. 
 
A képviselő-testület előző döntéseit figyelembe véve vita nélkül elfogadta a 
Településrendezési Terv módosítás megrendelését, melyet 8 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    215/2007.(12.10.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Településrendezési Terv módosítás megrendelése 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   felhatalmazza a polgármestert, hogy a TTI-Eurovia 
   Kft. képviselőjével a módosított megállapodás 
   szerinti Településrendezési Terv, egyben 
   Szabályozási Terv módosítás elkészítésére vonatkozó 
   megrendelést tegye meg, és a szerződést írja alá. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
2./ Közoktatási Intézményfenntartói Társulás felülvizsgálata 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Közoktatási Intézményfenntartói Társulás felülvizsgálatát 
kezdeményezzük, mivel Kajászó Község Önkormányzata fizetési kötelezettségének nem tett 
eleget. Szólítsuk fel Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy fizetési 
kötelezettségének 2007. december 31-ig tegyen eleget. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, vita nélkül egyetértett a polgármester javaslatával, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    216/2007.(12.10.)Kth. számú 
     h a t ár o z a t a 
   Kajászó községgel kötött Közoktatási Intézményfenntartói 
   Társulás felülvizsgálata 
  
   Vál község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   felhívja Kajászó község Önkormányzat Képviselő- 
   testületét, hogy a Közoktatási Intézményfenntartói 
   Társulásban foglaltak alapján a fennálló fizetési 
   kötelezettségének 2007. december 31-ig tegyen eleget, 
   mely nem teljesülése esetén a társulási megállapodásban 
   foglaltak felülvizsgálatát kezdeményezi. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
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Tóth Ferencné polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek a Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás felülvizsgálatával egyidejűleg nyújtson be Vál község 
Önkormányzata inkasszót a fennálló tartozás behajtására Kajászó község Önkormányzat 
számlavezető pénzintézetéhez. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    217/2007.(12.10.)Kth. számú 
             h a t á r o z a t a 
   Kajászó község Önkormányzata tartozás behajtás 
   érdekében inkasszó benyújtása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a fennálló tartozás behajtása érdekében inkasszót 
   nyújt be Kajászó Község Önkormányzat számla- 
   vezető pénzintézetéhez. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
Tóth Ferencné polgármester: Több képviselővel egyeztetve javaslom, hogy dr. Berecz Botond 
alpolgármester urat javasoljuk a Fejér Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetésre, a 
Fekete János Díjra. 
 
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal 6 igen 1 nem és 1 tartózkodással melyről az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    217/2007.(12.10.) Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   dr. Berecz Botond kitüntetésére javaslat 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János 
   Díja adományozására javasolja dr. Berecz Botond 
   alpolgármestert. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. január 15. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
 
    -k.m.f.- 
 
 
 Tóth Ferencné      dr. Kiss Tamás 
 polgármester           jegyző 
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