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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: VÁL Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. június 18-i üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Nagy Imréné  képviselő 
  4./ Nagy István  képviselő 
  5./ Uszászi Józsefné  képviselő 
  6./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
  l./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő 
képviselői létszámból 6 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a képviselő-
testület egyhangú szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
l./ Egészségház pályázathoz szükséges döntés meghozatala 
 
Tóth Ferencné polgármester: Már döntött a képviselő-testület, hogy hol kívánja megvalósítani 
az egészségházat, arról is döntött, hogy beadja a pályázatot. Most azért kell döntenünk, mivel 
igazolni kell, hogy a saját erő rendelkezésre áll. Ismerteti a mellékelt előterjesztést. 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, 6 igen szavazattal 
elfogadta az egészségház költségvetését, mely a pályázat részét képezi. A képviselő-testület 
az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   86/2008.(06.18.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
  egészségház pályázat  benyújtására 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  pályázatot nyújt be KDOP-2007-5.2.1. 
  Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/ 
  Kistérségi járóbeteg szakellátó központ 
  fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás 
  korszerűsítése címmel a váli egészségház 
  kialakítására. 
  Az egészségház bekerülési költsége 
  66.781.112.-Ft, mely összegből a saját 
  erőt a 6.781.112.-Ft-ot az önkormányzat 
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  saját költségvetéséből biztosít. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2008. június 15. 
 
2./ Sportpálya építés 
 
Tóth Ferencné polgármester: A kivitelezőtől megkaptuk a műszaki leírást és a költségvetést. 
A költségvetésen felüli összeg még a közművel és az öntöző berendezés költségével 
emelkedik. 
A költségvetési főszám kicsit magas véleményem szerint, ugyanis a rendelkezésre álló összeg 
jelen pillanatban 20 mFt. A földmunkák, kerítés építés, járdaépítés költségeit le lehetne 
faragni, esetleg a tűzoltók végeznék el a munkálatokat. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: A földmunkákra nem szabad ennyi pénzt kifizetni, lehet 
hogy nem kiszedni kell földet, hanem feltölteni. Saját elvégezhető munkával kb. 13 mFt 
megtakarítható. Így el tudom fogadni a munka megkezdését.  
 
Tóth Ferencné polgármester: Tehát a pálya megépítését kb. 16 mFt összegért, az öntözőt 8 
mFt-ért rendeljük meg, a többi munkát a tűzoltók elvégzik. Ami költség még, az a közművek. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a 
sportpálya kivitelezésére vonatkozó döntést, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   87/2008.(06.18.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  sportpálya építési munkáinak megrendeléséről 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
  megrendeli a Pharos 95 Kft-től (2336. Dunavarsány 
  510-es Fő út 26.) Vál község területén természetes 
  gyepszőnyeg borítású labdarúgó terület 6.200 m2 
  építési munkáit 16.314 eFt bekerülési összegért. 
  A talaj előkészítést, kerítést építést a Tűzoltóság 
  munkatársaival elvégezzük. 
  Továbbá megrendeljük a Larus-Harcon International LLC. 
  (Velence) cégtől a sportöltöző egység létesítését 
  8 mFt értékben. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 
3./ Egyebek 
 
- Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás áthidaló hitelfelvétele 
 
Tóth Ferencné polgármester: Megvalósult a szélessávú Internet kiépítése a térségben és a 
végső lezáráshoz 100 millió Ft áthidaló hitel felvétele szükséges. Az önkormányzatoknak a 
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hitel felvételhez készfizető kezességet kellene vállalni. Nem támogatnám a kezesség vállalást. 
Az önkormányzatok hitelképtelenek. A rendszer csökkentett műszaki kiépítéssel történt. 
Javasoltam a kistérségnek a faktorálást. További egyeztetéseket folytassanak, további 
pénzügyi lehetőségeket keressenek. 
 
A képviselő-testület a kezesség vállalást nem tudja felvállalni, melyről 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   88/2008.(06.18.)Kth.számú 
          h a t á r o z a t a 
  Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
  áthidaló felvételének elutasításáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
  Társulásnak a GVOP 4.4.2. számú pályázat lezárásához 
  szükséges 100 millió forint áthidaló hitel felvételéhez 
  nem járul hozzá, kézfizető kezességet ne vállal. 
 
  Felelős: - 
  Határidő: - 
 
- Intézmények Alapító Okirat módosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az intézmények alapító okiratát a TEÁOR és az államháztartási 
szakágazati rend változások miatt módosítani szükséges. Az alapító okiratot egységes 
formában foglaltuk, melynek az elfogadását kérem a képviselő-testülettől. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   89/2008.(06.18.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
  Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat elfogadásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megtárgyalta és elfogadta a Polgármesteri Hivatal 
  Alapító Okiratát. 
 
  Felelős: - 
  Határidő: - 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a Vajda János Általános Iskola Alapító 
Okiratát, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   90/2008.(06.18.)Kth. számú 
          h a t á r o z a t a 
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  Vajda János Általános Iskola Alapító Okirat elfogadása 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megtárgyalta és elfogadta a Vajda János Általános 
  Iskola Alapító Okiratát. 
 
  Felelős: - 
  Határidő: - 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   91/2008.(06.18.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
  Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat elfogadása 
  
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megtárgyalta és elfogadta a Napközi Otthonos 
  Óvoda Alapító Okiratát. 
 
  Felelős: - 
  Határidő: - 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény 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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