JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. február 7-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
jegyző
2./ Körmendi Mónika
óvoda közalk.tanács
óvoda közakk.tanács
3./ Horváth Dezsőné
4./ Kovácsné Darabos Erzsébet iskola közalk.tanács
5./ Fábián Lászlóné
6./ Szabó Éva
igazgató
7./ Antal Zoltán
igazgató helyettes
NAPIEND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1
képviselői létszámból 10 fő jelen van.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal a kiegészítéssel,
hogy az ingatlan ügyeket zárt ülése tárgyalja a képviselő-testület.
dr. Berecz Botond alpolgármester kérte, hogy a költségvetés tárgyalását vegye a képviselőtestület l. napirendként.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását a módosításokkal együtt elfogadta,
határozathozatal nélkül.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
l./ Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetés I. fordulója
Tóth Ferencné polgármester: Fő szempont volt a költségvetés összeállításakor, hogy a
bevételekre építsük a kiadásokat. Végigmenve a számszaki előterjesztésen többek között
megemlíti az 50 mFt fejlesztési célú tartalékot. Megemlíti, hogy a képviselők tiszteletdíjat
nem vesznek fel. A községgazdálkodás területén a parkfenntartási feladatokat vállalkozóval
kívánjuk ellátni, nem közhasznú foglalkoztatottakkal. A védőnői szolgálat a minimális
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költséggel lett tervezve. A szociális kiadások nagyon magas, a költségvetés 10 %-a. El kell
mondani, hogy 90 %-al a központi költségvetésből megtérül. A Faluház költségvetése a
felmentett dolgozó költségét tartalmazza. Szennyvízelvezetés és kezelés – saját forrásból is be
kell fizetni az önkormányzatoknak, ugyanis idáig még nem fizettünk. A 40 mFt folyószámla
hitel visszafizetése a cél. A 2007. évi áthúzódó kiadásokat taglalja. Az iskolánál a
költségvetési tervezet a jelenlegi működési formára került meghatározásra, Kajászó község
Közoktatási Társulási formával. Ennek felülvizsgálata szükséges. A költségvetési keretet 100
mFt-ra szükséges módosítani, melyet a bizottság is javasol átdolgozni. Különös figyelmet kell
fordítani a helyettesítés, túlóra díjra, a végkielégítés összegre. Pályázati önrész kerüljön
tervezésre. A Napközi költségvetését 3 mFt-ra kérjük átdolgozni. A konyha költségvetési
kiadási terve 21 mFt, a bevétel terve 13 mFt. Az intézményt az önkormányzat nem tudja
fenntartani. Üzemeltetésre április l-től átadjuk, vagy más gazdasági formában üzemeltetjük.
Meg kell nézni, hogyan tudjuk költségkímélővé, gazdaságosabbá tenni. A könyvtárnál meg
kell nézni, hogy iskolai könyvtár vagy nyilvános könyvtárként működtessük.
Állománybővítésre tervezett összeget meg kell hagyni. Az óvodánál a logopédus
foglalkoztatás felülvizsgálata szükség. Az óvoda költségvetési keretét 55 mFt-ban kell
meghatározni.
A keretösszegek meghatározásával kérjük a költségvetés átdolgozni. A számok mögötti
tartalom és a szakmai tartalom legyen összhangban.
Az önkormányzatnak, valamennyi intézménynek a szakmai színvonal emelése a térségi
szerepvállalás a feladata. Az intézményi struktúrát gazdaságos formában működtessük.
Első lépés, hogy a képviselők nem vesznek fel tiszteletdíjat, jómagam tiszteletdíjas
polgármester vagyok, a hivatal létszámát 2 fővel csökkentettük, a Faluház működését
megszüntettük. A konyha üzemeltetését gazdaságossá szeretnénk tenni. Az oktatás
színvonalának emelése fő szempont.
Az ÁMK létrehozásával kapcsolatban nem gazdasági alapokra helyezve teszem a javaslatot.
Tisztában vagyunk az intézmények személyi és tárgyi feltételeivel, szakmai ellátásával. Az
ÁMK vezetőjévé egy szakmai önálló vezetőt jelöl a képviselő-testület. Hatáskörébe tartozna
az óvoda, iskola, közművelődés, családsegítő szolgálat.
Az ÁMK igazgató nevezi ki az óvodavezetőt, iskola igazgatót. Lenne még gazdasági vezető,
iskola titkár, könyvelő, ezen belül a könyvelési feladatokat a hivatal részéről is a gazdasági
intézmény lássa el. Az intézményvezető valamennyi feladatellátást áttekint, három éves kortól
halálukig összeg fogja, koordinálja lakosságot. Fő, hogy minél hatékonyabb szakmai
segítséget kapjon. Nagyon nagy segítséget kapott, és kap a szülői körtől.
Az intézményben foglalkoztatottak térítési díja az oktatási intézményi étkeztetéssel 6 eFt/fő
térítési díjjal kerül megállapításra, mely a térítési díjból és normatívából áll.
Nagy István képviselő: A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság részéről külön
kiegészítés nincs a költségvetéssel kapcsolatban, a polgármester érintette a bizottsági ülésen
elhangzottakat.
Dudás Béla képviselő: Az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság nem
javasolja az ÁMK kialakítását. Szakmai előkészítő anyag, mint vita anyag hiányzott.
Hiányzott a pénzügyi számítás, hogy mibe kerül ez nekünk.
Kajászói társulás, az önkormányzatot hasonló képen kell megkérdezni.
Tóth Ferencné polgármester: Több célú intézmény hozunk létre. Gazdaságossági eredménye
500 mFt. Ha az ÁMK létre hozzuk, az igazgató állást meg kell hirdetni. Valamennyi
szervezetet és társ önkormányzatot véleményeztetni kell. Az intézményi morált nem lehet
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bizonytalansággal súlytani. Az óvoda vezetőt egy évre bíztuk meg, már a gazdasági
programunkban szerepelt az ÁMK létrehozása. Gazdasági programunk felénél vagyunk.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A bizottsági ülésen nemmel szavaztam az ÁMK ellen. Legtöbbet
húztuk le az iskola költségvetéséből. Gazdaságilag miért lenne jog, ha létre hoznánk az ÁMKt? Az intézmény jó. Kifogás a jelenlegi helyzet miatt van. Az ÁMK létrehozásával plussz 7
mFt kiadásunk lesz. Az előterjesztés szerint két új státusz lesz. Az ÁMK-ban benne lenne a
családsegítő szolgálat. Hatáskörében hogyan fog beleférni, önmagában a családsegítés is
nagy szelet. Rengeteg feladatot ad. Kinek mi a feladatköre, funkciója, mennyibe kerül? –
ezeket nem látom tisztán.
Tóth Ferencné polgármester: Az iskola a legnagyobb áldozat a költségvetés terén. Nem lehet
elfogadni, hogy olyan feladatokra adjuk pénz, amit látunk, hogy nem így valósul meg. Az
alkalmazott az elvégzett munkáért kapja meg a bért. Plusz státusz nem lesz az ÁMK
kialakítása kapcsán, jelenleg is van gazdálkodási munkatársa az intézménynek. Az
intézményvezetőknek nem lesz helyettese. Az ÁMK létrehozása elsődlegesen nem gazdasági,
szakmai érdek.
Az intézményhálózat korszerűsítését szeretnénk befejezni.
A családsegítő szolgálatnak Etyekre 3,8 mFt-ot fizetünk. Egy fő foglalkoztatását biztosítja
részünkre. A Közigazgatási Hivatal ellenőrzést végzet, kérte, hogy az ellátandó óraszámot
növeljük meg. Kérjük a szolgálat vezetőjét bővítse ki. Többre van szükség. Gondok vannak a
családokban. Az iskolában a pedagógusoknak ne a nevelés legyen a feladata, hanem a
szakmai munka. Családsegítés megerősítésében tudnánk ezt a feladatot megerősíteni. A
társulási megállapodás alapján tudjuk meglépni a kilépést a társulásból. Kértük a társulástól,
hogy a
pszichológusi tevékenységet erősítse meg, a családgondozót biztosítjuk a
településnek. A társulás vezetője elmondta, hogy ebből a költségvetésből úgy tudja
megoldani, a továbbiakban vállalkozásba végzi.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Szeretném az intézményvezetők véleményét is hallani az ÁMK
létrehozásával kapcsolatban.
Ujszászi Józsefné képviselő, óvodavezető: Az óvodában munkaértekezletek tájékoztattam a
kollegákat, ugyanis a gazdasági programban és a 2008. évi koncepcióban már szerepelt az
ÁMK létrehozása. Közös közoktatási intézmény létrehozására adtuk be a 500 mFt-os
pályázatot. Ennek szellemében kell tovább gondolkodnunk.
Nagy Imréné képviselő: Sok az iskolánál a költségvetés levonás. Az iskolában nincs elegendő
szék. Mindent a szülők segítségével tudunk biztosítani. Emelkedik a víz, gáz, villany.
Tóth Ferencné polgármester: Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkeznek az
intézményvezetők. A létszámot határozta meg a képviselő-testület. Annyit tudunk adni az
intézményeknek, amennyi van.
Zsebeházy Róbert képviselő: Egyre több önkormányzat dönt úgy, hogy a hagyományos
intézményrendszert megváltoztatja. A pályázóknál is azok élveznek előnyt, akik társulnak,
összevonnak intézményeket.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Az ÁMK létrehozásával a gazdasági részét hosszabb távra
tudjuk ütemezni. A szervezeti rész adott. Az 500 mFt-os pályázatunk múlik rajta, kényszer

3

helyzetbe vagyunk. Az intézmény integráltságát tudja a pályázó biztosítani, az biztos, hogy
előny.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Van egy pár olyan példa előttünk, ami meggondolásra
kényszeríti a testületet. Felhozta példának a megyei intézmények összevonását.
Nem javasolnám, hogy az ÁMK vezetője az iskolába, vagy az óvodába dolgozzon. Ez egy
menedzser tipusu hálózat. A jövő szempontjából jó ez. A sportot is beleraknám. Nem csak a
diáksportot, hanem a falu sportot is.
Sigmond Péter képviselő: Ezt a szervezeti felépítést nem szabad bevezetni, sokba fog kerülni.
Bevezetjük és a helyettesítési pénzből megoldjuk, saját magunktól vesszük el a jövedelmet.
Nem ellene vagyok, de nem most. A tervezetet a pályázathoz hozzá lehet rakni. Van az
intézményeknek koncepciójuk, azon menjenek végig. Nem kellene külső embert felvenni. A
kajászói iskola is kérdéses, ezek a gyerekek is kiesnek, a tanári állások veszélybe kerülnek. A
gyereknek nem mindegy.
Tóth Ferencné polgármester: Az idő azért sürget, mert több évi ütemezés szerint a végrehajtás
szempontjából 2009. I. félévében az óvodát, 2010-ben az új iskolát szeretnénk átadni. Nem
veszünk el jövedelmet senkitől, az alapilletmény nem változik. A pedagógus az óraszám
alapján kap bért. Pályázatot kell kiírni az ÁMK igazgatói posztra, bárki beadhatja, helyi is. Ez
a nevelési év ebben a formában működik. Azon leszünk, hogy a kajászói gyerekeket ne
vigyék el.
Dudás Béla képviselő: Az hangzott el, hogy menedzser típúsú vezetőt kell felvenni, aki
viszont az önkormányzati feladatok nagy részét átveszi. Azt a vezetőt választjuk, aki többet
vállal.
Tóth Ferencné polgármester: Nem önkormányzati feladatot vesz át. Nem feladatot osztunk
meg egymás között.
Szabó Éva iskola igazgató: Az ÁMK szervezeti felépítést taglalja az előterjesztés szerint.
Elmondja, hogy az iskola irányítása nem csak gazdaságilag jelentős, rengeteg adminisztrációs
munkával is jár. Tudomása szerint az iskola nem működtethető helyettes nélkül. A
pedagógusok elsődleges feladata nem csak az oktatás, hanem a nevelés is. Az oktatási
intézmények fejlesztésére benyújtott pályázat kapcsán nem csak intézmény összevonásra van
szükség. Ez városokra jellemző. Települési társulások létrehozása, ez az irányelv. Az
intézmény vezetőnek benne kell lenni abba a körbe, amit irányít. Nem lehet összefogni ilyen
szervezetet. Mi van akkor, ha nem nyer az 500 mFt-os pályázat? – arra fordítanánk a pénzt,
ami az oktatásról szól.
Tóth Ferencné polgármester: Az ÁMK vezetője szakmai elvárás alapján, a kategória rendszer
alapján kapja bérét. Az intézményekben helyettes nélkül is el lehet látni a feladatot, pl. a
számítástechnikai eszközök megfelelő alkalmazásával. Az intézmény összevonásnál mindkét
intézményben alapfokú oktatás folyik. Azon vagyunk, hogy a társulást megerősítsük. Az
összes alkalmazott egy hajóban utazik.
Zsebeházy Róbert képviselő: A pedagógusokkal nincs probléma. A gyermekeket viszik
versenyekre, ahol igen jó eredményeket érnek el.
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Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el az ÁMK létrehozásával kapcsolatban a
polgármester felteszi szavazásra a kérdést, melyet a képviselő-testület 7 igen, 2 nem és 1
tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
4/2008.(02.07.)Kth. számú
határozata
az ÁMK létrehozásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2008-2009. tanévtől ÁMK intézményi formát
hoz létre.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tóth Ferencné polgármester: Ezen döntésünkből adódik, hogy az ÁMK igazgatói pályázatot
kell kiírni, mely pályázati kiírásban vegyük figyelembe a jogszabályi követelményeket.
Szolgálati lakást is biztosítsunk az igazgató részére.
A képviselő-testület az ÁMK igazgató pályázat kiírását 8 igen és 2 nem szavazattal elfogadta,
melyről az alábbi határozatot hozta.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
5/2008.(02.07.)Kth. számú
határozata
ÁMK igazgató pályázat kiírásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot ír ki ÁMK igazgatói állás betöltésére,
a jogszabályban előírt feltételekkel.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
dr. Berecz Botond alpolgármester: Többcélú Kistérségi Társulási ülésen vettem részt, ahol
elhangzott, hogy dönteni kell az önkormányzatoknak az áramvásárlás ügyében, hogy kitől és
mennyiért veszi az áramot. Kistérségi társulás eldöntötte, hogy tárgyalóképes legyen az
áramszolgáltatókkal szemben a Zsámbéki medencével együttesen óhajt fellépni vásárlóként.
A közbeszerzést együttesen hajtanánk végre.
Felhívták a figyelmet, hogy az intézmények és a közvilágítás helyzetét mérjük fel, erre a
költségvetésbe 100 eFt-ot tervezzünk be.
Dudás Béla képviselő: Rászorulnak az önkormányzatok a saját bevétel növelésére. Hosszú
távon nem számíthatunk, hogy ez a tendencia megváltozik. A helyi adóbevétel növelése
érdekében a külterületi ingatlanok felmérést kell elvégezni, amire ígéretet is kaptunk.
Tudomásom szerint a költségvetésben kötelező tartalékot képezni. Az iskolánál nem kell oda
adni a helyettesítési pénzt, lehet hogy van tartalék a rendszerben. Az iskolánál a lehúzott
összeg véleményem szerint nagyon nagy, közösen kell kompromisszumot kötni, bizonyos
dolgokat ismerjük el. A konyhánál meg kell nézni, van-e megoldás, hogy önkormányzati
intézményként maradjon. Gondoljuk át és maradjon önkormányzati berkeken belül, ugyanis
nem lesz Válban közművelődésnek helye.
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Tóth Ferencné polgármester: A külterületi ingatlanok felmérése folyamatosan megtörténik.
Az ingatlanadó bevallás elmaradás állampolgári mulasztásból nem lehet. Az intézményeket
ne hasonlítsuk össze, hogy kitől mennyit vonunk el, ezt el kell felejteni. Az önkormányzati
gazdasági társaság létrehozása több elemből állna, pl. út felújítás, partfenntartás.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Arra kérjük a hivatalt, hogy olyan költségvetést állítson
össze, mely teljesíthető. Hogy mennyi a kiadási oldal azt annak tükrében kell megkötni, hogy
a bevételünket hogyan tudjuk növelni. Rengeteg olyan kiadást produkálunk, amit meg is
takaríthatunk. A képviselő-testület kapjon alternatívákat annak érdekében, hogy egyéb
kiadásainkat hogyan akarjuk elkölteni, hogyan tudnánk olcsóbban működni.
Szabó Éva iskola igazgató: Működésképtelenné válik az iskola, amennyiben fenntartja a
képviselő-testület a költségvetési keretet. Az engedélyezett túlórák száma után járó bér 4 mFt.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el a polgármester felteszi szavazásra az
Önkormányzat és intézményei költségvetés I. fordulójáról szóló döntést, melyet a képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
6/2008.(02.07.)Kth. számú
határozata
a költségvetés tervezet visszaadása átdolgozásra
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete
visszaadja átdolgozásra az Önkormányzat és
intézményei költségvetési tervezetét azzal, hogy
a II. fordulóra teljesíthető költségvetést készítsen
a hivatal és az intézmények a bevételek növelése
és a takarékos gazdálkodás szemléletével.
Felelős: polgármester
Határidő: 200. február 28.
Tóth Ferencné polgármester: Az intézményi dolgozók étkezési térítési díjáról kérem a döntést,
miszerint a felnőtt normatíva szerinti összeget kötelesek megfizetni. A képviselő-testület a
javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2008.(02.07.)Kth. számú
határozata
kötelező étkezésben részesülők térítési díjáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
az intézményekben kötelező étkeztetésben
részesülők részesülőknek a térítési díjat
a felnőtt normatíva szerint állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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/dr. Berecz Botond alpolgármester távozik az ülésről, így a testület létszáma 9 f./
2./Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Tóth Ferencné polgármester: Az írásos anyagot kiegészítve az alábbiakban kéri a képviselőtestület döntését.
- Az egészségház építésével kapcsolatosan vételi szándékunkat jelentettük be a Malom utca
végén lévő telekre. A tervezővel történt egyezető tárgyalások során felmerült, hogy a
Községháza udvara is szóba jöhet az egészségház megépítésére. Ehhez kérem a hozzájárulását
a képviselő-testületnek, hogy a községház udvarát vegyük elsődleges helyszínnek az
egészségház megépítésére.
A képviselő-testület nem zárkózik el az ötlettől, így 9 igen szavazattal egyetért az
egészségház Községház udvarára történő tervezéssel, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2008.(02.07.)Kth.számú
hat ározata
az egészségház Községháza udvarára történő
tervezéséhez hozzájárulás
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az egészségház megépítését elsődlegesen a
Községháza udvarára történő tervezéssel
támogatja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
- Felszíni vízelvezetés
A képviselő-testület előtt ismeretes, hogy a gesztor önkormányzat pert indított a kivitelező
céggel szemben amit sajnos elvesztett, így 50 mFt kifizetése vált szükségessé. Mivel a gesztor
önkormányzat nem kérte ki a társult önkormányzatok felhatalmazását a per indításával
kapcsolatban, kérdéses, hogy kötelesek vagyunk-e a ránk eső összeg megfizetésére. Az
összeget csak külső forrásból tudjuk biztosítani.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Nem a társulás perelt, hanem az alcsúti önkormányzat. Ne
közölte az alcsúti önkormányzat az előző testülettel, hogy van egy bírósági ügy. A társult hat
önkormányzat közül három nem hajlandó megfizetni ezen összeget. Alcsútdoboz vesztette el
a pert. Mi annak az oka, hogy három önkormányzat elzárkózik, a polgármester asszony úgy
látja, hogy jogosnak tűnik az összeg kifizetése.
Tóth Ferencné polgármester: Több egyeztető tárgyaláson vettem részt. Az előző testület
ülésein nem volt utalás erre annak ellenére, hogy 2005-ben a gesztor önkormányzat
valamennyi önkormányzatot átírtban értesített az ÁSZ ellenőrzésről, amiben szerepelt a
kifizetetlen számla. Arra az értesítésre reagálás nem történt. Külön felhatalmazást kellett
volna Alcsútdoboznak kérni a perre. A 2007. májusában az I. fokú ítélet elutasításáról nem
kaptunk tájékoztatást. 9 mFt-ról van szó, a településnek ez több milliós beruházást jelent.
Bízzunk meg új ügyvédet. Arra kértük a polgármesterekkel a gesztor önkormányzatot, hogy a
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Mélyépítővel folytasson tárgyalásokat de le sem ülnek, csak az ügyvédek egyeztetnek. Ha
nem fizetjük ki az összeget Alcsútdoboz is indíthat adósságrendezési eljárást ellenünk, abban
az esetben, ha be tudja bizonyítani jogosságát.
dr. Kiss Tamás jegyző: Ha betartja Alcsútdoboz polgármestere azt, ami a Társulási
Megállapodásban szerepel akkor nincs ez – idézi a megállapodás 5., 6. pontját. Az
Alcsútdobozi önkormányzat polgármestere önállóan, a többi önkormányzat felhatalmazása
nélkül járt el. Óriási mulasztást követett el.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Mikor indult az I. fokú per?
dr. Kiss Tamás jegyző: 2002. évben.
Dudás Béla képviselő: Nem ismerjük a tényeket, nem tudok érdemben dönteni, nem tudok
szavazni. A társulási tanács tagjai hol voltak, mikor döntéseket kellett hozni?
Tóth Ferencné polgármester: Azt kérdeztem a polgármester társaimtól, hogy mikor ment oda
bárki is a könyvvizsgálóval, hogy a számlákat megnézik. Senki nem tette meg. Utólag könnyű
hibát keresni.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a felszíni
vízelvezetés peres ügyével kapcsolatos döntést, melyről 8 igen és 1 tartózkodással a
képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2008.(02.07.)Kth. számú
határozata
felszíni vízelvezetés peres ügyével kapcsolatban
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a felszíni vízelvezetés peres ügyével kapcsolatos
követelését nem ismeri el, jogalap hiányában.
Egyben javasolja a bírósági felülvizsgálat
kezdeményezését, a végrehajtás felfüggesztésének
indítványozása mellett.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
-

Sportpálya építéshez a befektető a támogatást alapítvány részére tudja átadni, ehhez kérem
a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a Táncos Lábak Alapítvánnyal kösse meg az
Ürményi Kastély Kft. a támogatási szerződést. Az Alapítvány alapító okirata szerint a
tevékenységébe benne van ezen elem.

A képviselő-testület vita nélkül 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással hozzájárult a Táncos
Lábak Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására az Ürményi Kastély Kft.-vel,
melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2008.(02.07.)Kth. számú
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határozata
hozzájárulás a Táncos Lábak Alapítvánnyal
kötendő támogatási szerződés aláírására az
Ürményi Kastély Kft.-vel
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Sportpálya támogatása
címén nyújtandó támogatást az Ürményi Kastély
Kft. a Táncos Lábak Alapítvánnyal kössön
támogatási szerződést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

LEADER

Az akciócsoport megalakult 67 taggal. Tőkét kell létrehozni. Javaslat az l mFt alapító összeg
megfizetésére, a 67 alapító tag egyenlő részben járuljon hozzá , míg a működési költséget a 17
önkormányzat létszám arányosan fizesse meg.
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta a polgármester által
elmondottakat, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2008.(02.07.)kth. számú
határozata
a LEADER akciócsoport alapító vagyon és működési
hozzájárulás megfizetéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a LEADER akciócsoport l mFt alapító
vagyonát az alapító tagok egyenlő arányban, a működési
hozzájárulást a 17 önkormányzat létszámarányosan
fizesse meg 2008. évben.
Felelős: Határidő: -

Közoktatási Intézményfenntartói Társulás

Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztattuk Kajászó Község Önkormányzatát, hogy az
adósságrendezési eljárás megindítása kapcsán - korábbi döntésünk alapján – milyen lépéseket
kívánunk megtenni. Az Állami Számvevőszéket és a Magyar Államkincstárat értesítettük a
döntésről.
Mivel Kajászó Község Önkormányzata nem reagált megkeresésünkre, javaslom, hogy az
adósságrendezési eljárást indítsuk meg, követeléseinket, igényeinket terjesszük elő az
illetékes bírósághoz.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, melyről az
alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2008.(02.07.)Kth. számú
határozata
Kajászó Község Önkormányzat ellen adósságrendezési
eljárás megindítása
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
adósságrendezési eljárást indít Kajászó Község
Önkormányzata ellen. Követeléseit, igényeit
beterjeszti az illetékes bírósághoz.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Kossuth u. 12. vis-maior pályázat benyújtás

Tóth Ferencné polgármester: A kárfelmérés megtörtént, és az általunk előzőleg bejelentett kár
nagysága jóval nagyobb, így a szakértők által javasolt 9 mFt –ra adjuk be igényünket.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Kossuth u. 12. szám alatti ingatlanra vismaior pályázat benyújtását, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
13/2008.(02.07.)Kth. számú
határozata
vis-maior támogatás igényléséhez
Vál Község Képviselő-testülete testületi ülésén úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli
Regionális Tanács által vis-maior támogatási igénybejelentést nyújt be.
A káresemény megnevezése: 2473. Vál, Kossuth L.u. 12. (269 hrsz) Napközi Otthonos Óvoda
főfala megsüllyedt, megrepedt a hó- és fagykár következtében.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis-maior igény
Források összesen
-

2008. év

%

1.800.000.-Ft

20

7.200.000.-Ft
9.000.000.-Ft

80
100

A károk helyreállításának tervezett összköltsége 9.000.000.-Ft, melynek fedezetét részben
tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezik.
A káreseményhez kapcsolódóan az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Az épületben folyó óvodai nevelési feladatokat az Önkormányzat tulajdonában lévő másik
épületben ellátni nem tudja.
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-

Vállalja, hogy a károsodott ingatlanra az értékkövető biztosítás megkötését, a
12/2007.(II.06.) Korm. rendelet 21.§. (9) bekezdésében meghatározottak szerint.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kormányrendelet értelmében a
vis-maior igénybejelentést haladéktalanul tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A két ülés közötti beszámolóhoz több kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester felteszi szavazásra a közbenső döntésekkel együtt, melyet a képviselő-testület 9
igen szavazattal elfogadott határozathozatal nélkül.
3./ Vál Község Képviselő-testület 2008. évi ülésterve
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta az előterjesztést 9 igen szavazattal, melyről az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
14/2008.(02.07.)Kth. számú
határozata
a 2008. évi ülésterv elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a 2008. évi üléstervet.
Felelős: Határidő: 4./ Bejelentések
Tóth Ferencné polgármester:
- A körzeti megbízott részére vásárolt személyautó üzemeltetési költségeinek
hozzájárulásához kért támogatást a KMB. A bizottság nem javasolja a támogatást. Az
autó biztosítását, havi törlesztő részletét fizeti már az önkormányzat.
A képviselő-testület a KMB gépkocsi üzemanyag költségtérítési kérelmét 6 igen, 1 nem 2
tartózkodással elutasítja.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2008.(02.07.)Kth. számú
h a t ár o z a t a
KMB gépkocsi üzemanyag költségtérítés
elutasítása
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a KMB gépkocsi üzemanyag költségtérítését
elutasítja.
Felelős: -
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Határidő: - KMB kérelme lakbérből a konyhabútor költségeinek levonása
A szolgálati lakásba új konyhabútort készíttetett a körzeti megbízott l98 eFt értékben. Ezt az
összeget szeretné a lakbéréből levonni, vagyis ezen összeg erejéig nem fizetne lakbért. Ha
esetleg elmegy, a konyhabútor a lakásba marad, ezáltal érték lesz az önkormányzatnak.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyetért a bútor bekerüléséi költségének lakbér
összegből történő levonásával, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
16/2008.(02.07.)Kth. számú
határozata
KMB bérlakásba történő bútor összegének
kompenzálása lakbérből
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja, hogy a körzeti megbízott részére
kiutalt Vál, Rákóczi u. 5. szám alatti bérlakásba
beépítésre került bútor l98 eFt összeg erejéig
a lakbérbe beszámításra kerüljön.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
-

Kiállító pavilonok megvásárlása

Tóth Antal tulajdonában lévő 18 db kiállító pavilont megvételre felajánlotta az
önkormányzatnak 200 eFt + áfa összegért. Javaslom vegyük meg. Több alkalommal használta
már az önkormányzat ingyen, bérmentve.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyetért a kiállító pavilonok megvásárlásával, melyről
az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2008.(02.07.)Kth. számú
határozata
kiállító pavilonok megvásárlásáról
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete
megvásárolja Tóth Antal tulajdonában lévő
18 db kiállító pavilont 200 eFt + áfa összegért.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. április 30.
-

Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetett víziközművek 2008. évi beruházási javaslata
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Tóth Ferencné polgármester: Válon négy átemelő kapubővítést javasol a Fejérvíz Zrt 330 eFt
értékben. Ezt a fejlesztést az Intézményfenntartói Társuláshoz befolyt bérleti díjakból kell
megoldani.
A képviselő-testület egyetért a felvetéssel, melyről 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2008.(02.07.)Kth. számú
h a t ár o z a ta
Fejérvíz Zrt bérüzemeltetett vízközművel
2008. évi beruházási javaslata
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
álláspontja, hogy a Fejérvíz Zrt. által javasolt
bérüzemeltetett vízművel 2008. évi beruházási javaslatát
az Intézményfenntartói Társuláshoz befizetett
bérleti díjból valósítsa meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
-

Keresztes Sándorné lakbér ügye

Tóth Ferencné polgármester: Keresztes Sándorné kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez,
hogy a lakásbérleti szerződésben szereplő m2 nem felel meg a valóságnak, a lakás
ténylegesen 5 m2-el kevesebb. Ennek a ténynek a rendezését kéri.
Javaslom, hogy 2008. február 1-től 45 m2-re módosítsuk a lakásbérleti szerződésben foglalt
lakás nagyságot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
19/2008.(02.07.)Kth. számú
határozata
Keresztes Sándorné lakásbérleti szerződés
módosításáról 45 m2-re
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Keresztes Sándorné részére kiutalt Vál, Kossuth u. 12.
szám alatt lévő bérlakás nagyságát 45 m2-ben határozza meg.
Utasítja a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést
ennek alapján 2008. február l-től módosítsa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Címer használat
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Tóth Ferencné polgármester: Kérelem érkezett a Váli Önkéntes Tűzoltóság és a Vál KSE
részéről címer használata ügyében. Rendeletünk értelmében a képviselő-testület hozzájárulása
szükséges a címer használathoz bármilyen szervezet részére.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadja a Váli Önkéntes Tűzoltóság által használt
egyenruhákon Vál Község Címerének használatát, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete
20/2008.(02.07.)Kth. számú
h a t ár o z a t a
Váli Önkéntes Tűzoltóság egyenruháink Vál
Község Címerének használatáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Váli Önkéntes
Tűzoltóság által használt egyenruháin
Vál Község Címerét használja.
Felelős. –
Határidő: A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a VÁL KSE által használt mezeken Vál
Község Címerének használatát, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
21/2008.(02.07.)Kth. számú
határozata
VÁL KSE által használt mezeken Vál Község
Címerének használatáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a VÁL KSE által
használt mezeken Vál Község Címért használja.
Felelős: Határidő: -

Polgári Védelmi tájékoztató anyag

A képviselő-testület a tájékoztató anyagot 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
22/2008.(02.07.)Kth. számú
határozata
Polgári Védelmi tájékoztató anyag elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete
megismerte és elfogadta a Polgári Védelem
által készített tájékoztató anyagot.
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Felelős: Határidő: Nagy Imréné képviselő: Elmondja, hogy az iskolából minden évben részt vesznek a Polgári
Védelem által kiírt versenyeken.
-

Iskola 2007. évi normatíva igénylés belső ellenőrzésére reagálás

Dudás Béla képviselő: Oda kell figyelni az adatszolgáltatásokra, a vezetők jelentős mulasztást
követtek el. Az önkormányzatnak is van felelőssége, a feladatokat felül kell vizsgálni.
Egymást segítve lehet ez a feladatot megoldani.
-

Fejér Megyei Önkormányzat megkeresése a Velencei-tavi Vízi Sportiskola és
Szabadidőközpont működésének átalakításáról

A képviselő-testület nem támogatja a Velence-tavi Vízi Sportiskola és Szabadidőközpont
működésének átalakítását, melyről 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2008.(02.07.)Kth. számú
határoza ta
a Velencei-tavi Vízi Sportiskola és Szabadidőközpont
működésének átalakításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
nem támogatja a Velencei-tavi Vízi Sportiskola
és Szabadidőközpont működésének átalakítását.
Felelős: Határidő. –
-

ÁFA-körbe bejelentkezésről határozat visszavonása

Tóth Ferencné polgármester: A decemberi ülésünkön döntöttünk, hogy bejelentkezik az
önkormányzat az ÁFA körbe. Mivel az alap tevékenység nem lett bejelentve, így nincs mire
ÁFÁ-t felszámolni, ennek értelmében a 219/2007.(12.20.)Kth. számú határozatot hatályon
kívül kell helyezni.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal hatályon kívül helyezte a 219/2007.(12.20.)Kth.számú
határozatot.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2008.(02.07.)Kth. számú
határozata
a 219/2007.(12.20.)Kth. számú határozat hatályon
kívül helyezéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 219/2007.(12.20.)Kth. számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
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Felelős: Határidő: -

Vajda-Napok szervezése

Tóth Ferencné polgármester: A Vajda-Napok szervezésére kérjünk ajánlatot, mint az elmúlt
évben, külső szakértő bevonását vegyük igénybe a lebonyolításhoz.
A képviselő-testület egyetért a külső szakértő bevonásával a Vajda-Napok rendezvény
lebonyolításában, melyről 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2008.(02.07.)Kth. számú
ha tározata
ajánlat kérés a Vajda-Napok lebonyolítására
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
külső szakértőktől kér ajánlatot a Vajda-Napok
lebonyolításához.
Utasítja a polgármestert, hogy a beérkezett
ajánlatokat terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. május 15.
5./ Egyebek
Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Váli
Energiatakarékos Lakóövezet befektetőjével a letéti szerződés aláírása folyamatban van.
Belterületbe vonás október 31-ig megtörténik.
Az óvoda Közalkalmazotti Tanács megválasztotta tagjait, tájékoztatásul terjesztette elő.
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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