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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  4./ dr. Milvius Lóránt  képviselő 
  5./ Nagy Imréné  képviselő 
  6./ Sigmond Péter  képviselő 
  7./ Ujszsázi Józsefné  képviselő 
  8./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
Meghívottként vannak jelen: 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
  2./ Klein Károly  KSE elnöke 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1 
képviselői létszámból 7 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal a kiegészítéssel, 
hogy a zárt ülés napirendjéhez még két napirendet javasol felvenni. 
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 7 igen szavazattal elfogadta, 
határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy foglalkozni kell az Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulással. Elmondja, hogy a rendezési terv módosítása folyamatban 
van, az összegző után kerül a lakossági fórum elé. Az egészségház építése kapcsán a 
talajmechanikai vizsgálat elkészült. Az ideális terület a községháza udvara, a pályázat 
benyújtási határideje május 16. Az iskola bővítésre benyújtott pályázatról a befogadó 
nyilatkozat megérkezett a VÁTI-tól, az első körről írásban értesítenek bennünket. A Rákóczi 
u. 5. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatban a tárgyalások folynak, a befektető 2-3 
hónap türelmi időt kér, megerősítette vételi szándékát. Elmondta, hogy tiszta területet szeretne 
átvenni, ezért javaslom, hogy az épület elbontását adjuk át a Tűzoltóságnak, ebből származhat 
bevételük. A Herman Kft. a bérleti szerződést nem írta alá, a bérleti díja nem fizette meg így a 
lakatokat lecseréltük, melyről tájékoztattuk az ügyvezetőt. A Kossuth u. 12. óvoda épületre 
beadott vis-maior pályázatra 4.9 mFt-ot kaptunk. 
Megkeresett Tabajd Község Önkormányzata, hogy az új jegyző kinevezéséig felkérné dr.Kiss 
Tamás jegyzőt a helyettesítésre. A képviselő-testület hozzájárulását kérjük a helyettesítésre. 



 2

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzői helyettesítését Tabajd Község 
Önkormányzatánál az új jegyző munkába állásának idejéig, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat képviselő-testület 
     44/2008.(03.27.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    Tabajd Községben jegyzői helyettesítésről 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    hozzájárul, hogy dr. Kiss Tamás jegyző Tabajd 
    Községben az új jegyző munkába állásáig 
    ellássa a jegyzői teendőket. 
 
    Felelős: - 
    Határidő: folyamatos 
 
Tóth Ferencné polgármester:  A Váli Energiatakarékos Lakóövezet kialakításával kapcsolatos 
egyeztető tárgyalások folynak, a megállapodásnak megfelelően. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat az I.n. évben 20 mFt-ra nyújtott be 
pályázatot. 
A közoktatási intézményfenntartói társulás Kajászó községgel problémás, ezért a bizottság 
javaslata, hogy a két képviselő-testület az önkormányzati biztos bevonásával üljön le és 
beszéljék át a teendőket. Tudjuk a tényleges számokat amivel tartozik Kajászó község 
Önkormányzata. 23 tanulóra az állami támogatás nem lett megigényelve. A Vajda János 
Általános iskola igazgatója részt vett a kajászói Képviselő-testületi ülésen, melynek hatására 
írt egy levelet személyemnek és a képviselő-testületnek (felolvassa a levelet). 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Üljön a két polgármester, jegyzők és az SZMK elnökök. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Igen, arra kell törekedni, hogy maradjon meg a társulás. 
 
Nagy Imréné képviselő: Igen, én is úgy látom, hogy meg kell beszélni a dolgokat, a kollegák 
is szeretnének tisztán látni.  A váli iskolának könnyebb lenne,ha Kajászón nem lenne alsó 
tagozat. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Informális testületi ülés keretében történt tárgyalások 
folyamán meggyőződésem, hogy veszekedésbe torkollana az ügy. Nem a szülők, a csődbiztos 
fog dönteni. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Kajászón sok hamis információ van. Ezeket kellene helyére 
tenni. A tankönyv rendelések elmentek. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Üljön le a két polgármester, jegyző, bizottságok és az 
SZMK elnökök és tárgyaljanak. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Véleményem szerint még az önkormányzati biztos is legyen 
jelen a megbeszélésen. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Értesíteni kell a képviselő-testületet is erről a megbeszélésről. 
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Ujszászi Józsefné képviselő: Tekintsük partnerünknek a kajászói szülőket, velük üljünk le, 
őket tájékoztassuk, hiszen a gyermekeikről van szó.  
 
Mivel több hozzászólás,  vélemény nem hangzott el, a polgármester összegezte az 
elhangzottakat és az alábbiakat tette fel szavazásra. Az önkormányzat vezetői, a helyi SZMK 
elnökök , a kajászói szülők, intézmény vezetők, valamint az önkormányzat biztos 
folytassanak tárgyalásokat az intézményi társulással és azzal kapcsolatos adóssággal 
kapcsolatosan. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete 
    45/2008.(03.27.)Kth.  
   Közoktatási Intézményi Társulással kapcsolatos 
     egyeztető tárgyalásról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   kezdeményezi, hogy az önkormányzat vezetői, 
   a helyi SZMK elnökök, a kajászói szülők, 
   az intézményvezetők és az önkormányzati 
   biztos részvételével folytassanak tárgyalásokat 
   a közoktatási intézményi társulás továbbfolytatása 
   ügyében. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. április 30. 
 
- Egészségház helyszínéről döntés 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Megkérdezi, hogy az önkormányzat területére miért kellett 
talajmechanikai vizsgálatot kérni? 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Törvényességi észrevételként elmondja, hogy az önkormányzati 
vagyonnal való rendelkezésről zárt ülésen dönt a képviselő-testület. 
 
Nagy Imréné képviselő: A két ülés közötti beszámolóval kapcsolatban kéri, hogy a 
karasztrófavédelmi versenyre való felkészüléshez szeretne helyiséget kérni. 
 
A jelentés a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámolóval kapcsolatban nem volt más 
javaslat, hozzászólás, felteszi szavazásra a polgármester a közbenső döntésekkel együtt, 
melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
2./ Beszámoló a Községi Sportegyesület munkájáról, fejlesztési elképzeléseiről 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület a sportegyesületet az öltöző rezsiköltség 
kifizetésével támogatja. Ismerteti a számszaki adatokat. Kéri az elnököt, hogy a 
cégbejegyzést, a szabályos működést teremtsék meg. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Megkérdezi, hogy  szándékozik-e az egyesület egy csoporttal 
feljebb kerülni. 
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Kelin Károly KSE elnöke: Igen, mindenképpen szeretnénk feljebb jutni, szeretnénk hazahozni 
a fiatalokat is. Az jelenthet gondot, hogy egy csoporttal való feljebbjutás költségei duplája a 
mostaninak. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A sport körében foglalkoztak-e azzal, hogy kiszélesítsék a sport- 
tevékenységeket, pl. asztalitenisz. Az új sportpálya kialakítása kapcsán számíthatunk-e 
fizikális segítségre az egyesület tagjai részéről? A Vajda Napi rendezvényen is számítunk a 
szervezet közreműködésére. 
 
Klein Károly KSE elnöke: Mindenben készséggel segítünk a jobb pálya érdekében. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta 7 igen szavazattal a Sportegyesület 
beszámolóját, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    46/2008.(03.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Községi Sportegyesület munkájáról szóló 
              beszámoló elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta a Községi Sportegyesület 
   munkájáról szóló beszámolót. 
 
   Felelős: - 
   Határidő: - 
 
3./ Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Jogszabályi módosítások miatt a Társulási Megállapodás 
módosítása is szükséges. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás elkészítette 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, melyet a képviselő-testületnek jóvá 
kell hagynia. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal elfogadta a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a módosítások beépítésével, egységes 
szerkezetben, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    47/2008.(03.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
   Társulás Társulási Megállapodás módosításainak 
   elfogadása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta a Vértes Többcélú 
   Kistréségi Önkormányzati Társulás Társulási 
   Megállapodás módosításait, egységes szerkezetbe 
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   foglalva. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
4./ Bejelentések 
 
- Hulladékelszállításra vonatozó közbeszerzési eljárás 
 
Tóth Ferencné polgármester: A jogszabály értelében április 15-ig elkészül a közbeszerzési 
terv. A gyorsított eljárás miatt fontos.  Az ügyvédnő elkészítette a közbeszerzési szabályzat 
tervezetet. Ha az ajánlattételi felhívás elkészül, együttes ülésen fogadjuk el.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a közbeszerzési tervet, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülte 
    48/2008.(03.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
               Közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta a Közbeszerzési Tervet. 
 
   Felelős: - 
   Határidő: - 
 
- Óvoda létszámleépítés ügye 
 
Tóth Ferencné polgármester: Beadtuk a pályázatot a létszámleépítés támogatására, és 
elutasításra került, mert az óvoda létszámleépítés nem volt határozattal alátámasztva. 
A költségevetési rendeletben meghatározott 2 álláshely megszüntetéséről döntött a képviselő-
testület, mely két megüresedett álláshelyet nem tölti be az intézmény. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    49/2008.(03.27.)Kth. számú 
     h a t ár  o z a t a 
                  óvodai létszámleépítés ügye 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Napközi Otthonos óvoda létszámát a 
   költségvetési rendeletben 2 fővel csökkentette, 
   megszünteti az álláshelyet.  
   A Napközi Otthonos Óvoda jelenlegi létszáma 15 fő. 
 
   Felelős: jegyző 
   Határidő: folyamatos 
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(Megérkezett dr. Milvius Lóránt képviselő, így a testület létszáma 8 fő.) 
 
- Pavilonok bérbeadása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Megvásároltuk a pavilonokat Tóth Antaltól és már igény van a 
bérbeadásra. A bérleti díj megállapítását kérem a képviselő-testülettől. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Véleményem szerint mindenkinek egységesen 1.500.-
Ft/nap bérleti díjért adjuk oda a pavilonokat. 
 
A képviselő-testület elfogadta a pavilonokra vonatkozó bérleti díj javaslatot, melyről 8 igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     /2008.(03.27.)Ktr. számú 
        r e n d e l e t e 
  az önkormányzat tulajdonában lévő kiállító pavilonok bérbeadásáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
- Tájékoztatás: a Tűzoltóság technikai eszközbeszerzésre benyújtott pályázatát az OKF 

bíráló bizottság elfogadta. 
 
Mivel a nyílt ülésen több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester megköszöni a 
részvételt és az ülést bezárja. 
 
      -k.m.f.- 
 
 
 
  Tóth Ferencné      dr. Kiss Tamás 
  polgármester            jegyző 
     


