
 
 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. július 3-i testületi üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ Dudás Béla  képviselő 
  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 vannak jelen: 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
  2./ Szabó Éva   igazgató 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1 fő 
képviselői létszámból 9 fő jelen van. 
Javaslatot a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal, hogy  
l./ Vajda János Általános Iskola 2007/2008. tanévről intézményi beszámoló elfogadása 
2./ Napközi Otthonos Óvoda 2007/2008. tanév munkájáról beszámoló elfogadása 
3./ ÁMK Alapító Okirat elfogadása 
4./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
a továbbiakban a meghívóban szereplő napirendekkel. A képviselő-testület a javaslatot 9 igen 
szavazattal elfogadta határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Vajda János Általános Iskola 2007/2008. tanévről intézményi beszámoló elfogadása 
 
Dudás Béla képviselő: Az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést. Az iskola profilját célszerű lenne kiemelten megfogalmazni, 
mely a matematika és számítástechnika emelt színtű oktatására vonatkozik. Kérdésként merült 
fel, hogy az emelt szintű oktatás eredményessége látható-e. Hatékonyságot szeretnénk látni. 
Felmerült, a váli iskola versenyhelyzetét javítani kell, különös tekintettel az itt végzett tanulók 
középfokú intézménybe kerülése. A társulási formát kell előtérbe helyezni. 
Megjegyzésként elmondja, hogy az SZMK megelégedettség mérése megnyilvánulhatna a 
beszámolóban. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A beszámolóval kapcsolatban egy-két gondolat. 
A tanórán kívüli tevékenységek finanszírozását meghatározta a képviselő-testület – milyen 
eredményessége volt?  



Karbantartás – milyen munkák lesznek várhatóan a nyár folyamán? Karbantartó 
foglalkoztatása meghosszabbításra került – milyen munkák várnak rá? 
A képviselő-testület június 31-ig határozta meg a tanuló csoportokat, foglalkoztatottak 
létszámát. Kérem az igazgató asszonyt, hogy július 17-ig tegyen javaslatot a költségvetés 
tervezetre. 
A könyvtár jogi helyzete rendeződött. 
A konyha üzemeltetőnek történő átadása óta a könyvelési feladat az iskolában lényegesen 
kevesebb, nem kell a számlákat könyvelni. 
A gyermekvédelemmel milyen a kapcsolat Artainé Deák Anikó távozása óta? 
Megemlíti a vezetői ellenőrzéseket, utóellenőrzéseket, tapasztalatokat. Hiányolja a 
beszámolóból a kapcsolatok bemutatását, a szülői támogatások megemlítését. A versenyekre 
felkészítő tanároknak ezúton is köszönetet mond. A továbbtanulási eredmény szép. 
 
Szabó Éva igazgató: Az emelt óraszámú tantárgyakra vonatkozóan elmondja, hogy ezeknek 
az óráknak a biztosítása nem jelent plussz költséget. a nem kötelező óraszámok terhére 
használják fel. A gyereket számára nem kötelező, választhatják. Emeltszintű oktatás az 5-6 
évfolyamban van. Eredményességét még nem tudjuk. A felzárkóztató órák száma jelentős 
volt. Kajászóról 25 gyerek várható a következő évben. A július 31-i csoportlétszám 
meghatározást későinek tartom, ugyanakkor korainak is a kajászói diákok miatt. 
A könyvtár nem nyilvános – kötelező az önkormányzatnak községi könyvtárat működtetni. 
A karbantartóra szükség van, a nyár folyamán rengeteg karbantartási feladat vár rá. A főállású 
karbantartó egész évre van tervezve. 
A gyermekjóléti szolgálat kollegájával jó volt kapcsolatunk. Az iskolának nincs 
gyermekvédelmi felelőse, takarékossági szempontból. A szülőkkel való megelégedettség nem 
igazán érzett reakció. 
Óralátogatást, óraellenőrzést végeztem. Utóellenőrzés megtörtént. Versenyhelyzet javítását 
párhuzamos osztállyal lehet. Az oktatás feltételei jobbak voltak a párhuzamos osztályok miatt. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: A nyolcadik osztályosok félévkor vizsgát tettek, bekerült-e a 
bizonyítványba? A minőségirányítási program 2005. óta működik. A partneri elégedettséget 
mindig mérni kell. Ellenőrzési értékelésnek működni kell. 
 
Szabó Éva igazgató: Válaszolva a felvetésre elmondja, hogy a félévi vizsga nem került bele a 
bizonyítványba. A teljesítmény értékelést nem lehet leegyszerűsíteni, nem tudjuk a 
következményét. 
 
Dudás Béla képviselő: Nehéz éven van túl az iskola. El kell ismerni ezt a munkát. Amíg a 
tanuló csoportok számát nem tudjuk, addig nem lehet dönteni pedagógus létszámról sem. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Ha tanerő többlet mutatkozik, azt véleményem szerint tartsuk 
meg átmenetileg. 
 
Szabó Éva igazgató: Kérem a képviselő-testületet, hogy akit lehet, azokat az óvodába fel kell 
venni, mert az nagy kihatással van az iskolai tanulólétszámra is.  
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Mivel a tanulólétszám csökken, biztosan lesz pedagógus 
felesleg. Csak azért megtartani valakit, hogy majd kitalálunk neki feladatot, az nagy pazarlás.  
Nem látom a költségvetésben azoknak a dolgozóknak a bérét, akik nem teljes értékű munkát 
végeznek.  
 



Tóth Ferencné polgármester: Olyan plussz szolgáltatást nyújtsunk a meglévő létszámmal, ami 
vonzóvá teszi az iskolát.   
 
Dudás Béla képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a 
Vajda János Általános Iskola intézményi beszámolóját 9 igen szavazattal, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    93/2008.(07.03.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
   Vajda János Általános Iskola beszámolójának 
     elfogadás 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megvitatta és elfogadta a Vajda János Általános 
   Iskola intézményi beszámolóját. 
 
   Felelős: - 
   Határidő: - 
 
2./ Napközi Otthonos Óvoda 2007/2008. tanév munkájáról beszámoló elfogadása 
 
Ujszászó Józsefné képviselő, óvodavezető: Kiegészítésként elmondja, hogy a beszámoló nem 
tartalmazza a minőségfejlesztési munka értékelését. Megkérdeztük a szülőket, az épület 
állagát és a helyiség szűkét említették. A tartalmi munkával maximálisan elégedettek. 
 
Dudás Béla képviselő: Az Idegenforgalmi, Kulturális és Oktatásfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
Megemlíti a hátrányos helyzetű családok gondját. A családsegítő központ hogyan tud segíteni 
a pedagógusoknak, szülőknek? 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A gyermekekről való gondoskodás komplex feladat. Úgy 
alakuljon ki egy gondoskodási rendszer, hogy ne aprózódjanak el a feladatok. Azt is 
figyelemmel kell kísérni, csak az a gyerek kapjon gyermekvédelmi kedvezményt, aki óvodába 
vagy iskolába jár. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Kötelező a szociális munkáról szóló beszámoló minden évben. 
Akkor látjuk az ellátottak névsorát, most folyik a segélyek felülvizsgálata. 
A beszámolóval kapcsolatban a logopédus kérdése merült fel, ill. megkérdezi, hogy hány 
gyermeket nem tudott az óvoda felvenni helyhiány miatt. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő, óvodavezető: Válaszában elmondja, hogy a logopédus 
foglalkoztatása egyeztetés alatt. 12 gyerek nem nyert felvételt helyhiány miatt. Egy 
fellebbezés történt. 42 jelentkező volt. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a 
Napközi Otthonos Óvoda beszámolóját a 2007/2008. tanév munkájáról, melyet a képviselő-
testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 



 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    94/2008.(07.03.)Kth. számú 
     h a t  á r o z a t a 
   a Napközi Otthonos Óvoda 2007/2008. tanév 
   munkájáról készült beszámoló elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta a Napközi Otthonos 
   Óvoda 2007/2008. tanév munkájáról készült 
   beszámolót. 
 
   Felelős: - 
   Határidő: - 
 
3./ ÁMK Alapító Okirat elfogadása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Mielőtt elfogadásra kerül az ÁMK Alapító Okirata, előtte a 
jelenlegi oktatási intézmények megszüntetéséről kell dönteni a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodással megszüntette a  Napközi Otthonos 
Óvodát, mint önálló intézményi egységet. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    95/2008.(07.03.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
   a Napközi Otthonos Óvoda megszüntetéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megszünteti a Napközi Otthonos Óvodát, mint 
   önálló intézményi egységet. 
 
   Felelős: - 
   Határidő: 2008. július 31. 
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodással megszüntette a Vajda János Általános 
Iskolát, mint önálló intézményi egységet. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    96/2008.(07.03.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Vajda János Általános Iskola megszüntetéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megszünteti a Vajda János Általános Iskolát, mint 
   önálló intézményi egységet. 
 
   Felelős: - 
   Határidő: 2008. július 31. 
 



Tóth Ferencné polgármester: Szakértővel véleményeztettük a Váli Általános Művelődési 
Központ Alapító Okirat tervezetet. A szakértő véleményét figyelembe véve javaslom a 
módosításokat és kiegészítésként vegyük bele, hogy az ÁMK igazgatót a képviselő-testület, 
az intézmény egység vezetőjét az ÁMK igazgató nevezi ki. 
A Fejér Megyei Önkormányzatnak is elküldtük véleményezésre az ÁMK Alapító Okirat 
tervezetet. Az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatát az ÁMK igazgatója készíti el. 
 
Dudás Béla képviselő: Jó lenne, ha lenne közművelődési koncepció. Az intézmény igazgatók 
kinevezése tekintetében módosító javaslat van. Ne az alapító okiratban határozzuk meg a 
kinevezésre vonatkozó rendelkezést, hanem az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatában. 
Személyes felelősség ne az ÁMK igazgatóé legyen. Pályáztatni kell az állásokat. Az 
igazgatótanács döntsön. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Az ÁMK igazgatója pályázat útján nevezi ki az intézményvezetőket. 
A képviselő-testület nem hozhat mást döntést, mint ami a törvényben van leírva. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Visszavonom javaslatom, miszerint az alapító okiratban 
szerepeljen a kinevezésről szóló rész. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a Váli 
Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának elfogadását, melyet a képviselő-testület 6 
igen és 3 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    97/2008.(07.03.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
   Váli Általános Művelődési Központ 
   Alapító Okiratának elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   elfogadta a Váli Általános Művelődési Központ 
   Alapító Okiratát. 
 
   Felelős: - 
   Határidő: - 
 
(Dudás Béla képviselő távozott az ülésről, így a testület létszáma 8 fő.) 
 
4./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az illegális hulladék 
lerakók felszámolására  benyújtott pályázatra 767 eFt támogatást kapott az önkormányzat. 
A gyermekek nyári étkeztetésére 451 eFt támogatást kaptunk. 
A Vértes Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül elkészült szélessávú Internet 
elszámoláshoz 110 millió Ft. hitel felvétele szükséges, melyhez az érintett hat önkormányzat 
kezességvállalására lenne szükség.  
Az önkormányzat nem tudja támogatni a kezességvállalást. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 



   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    98/2008.(07.03.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
   áthidaló hitel 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 nem vállal. 
   Megerősíti a 88/2008.(06.18.)Kth.számú határozatát. 
 
   Felelős: - 
   Határidő: - 
 
Tóth Ferencné polgármester: Július 1-től nincs körzeti megbízottja a településnek. 
Egyeztettünk a kapitány úrral. Javaslom, hogy Som Tamás volt körzeti megbízott részére 
kiutalt Vál, Rákóczi u. 5. szám alatt lévő lakásbérleti szerződést szüntessük meg július 31-el. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    99/2008.(07.03.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Som Tamás lakásbérleti szerződés felmondásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   2008. július 31. napjával felmondja Som Tamás 
   Vál, Rákóczi u. 5. szám alatti lakásbérleti 
   szerződését. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. július 31. 
 
- Faktor szerződés meghosszabbítás kérelme 
 
Tóth Ferencné polgármester: Felvettük a faktor céggel a kapcsolatot és úgy tűnik 
hajlandóságot mutatnak a faktor szerződés módosítására, így kérjük a július 30-án esedékessé 
váló fizetési kötelezettségünket 2008. szeptember 30-ára módosítani. 
 
A képviselő-testület a faktorszerződés módosításához hozzájárult 8 igen szavazattal, melyről 
az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    100/2008.(07.03.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Kvantum Faktor Zrt-vel kötött faktorszerződés 
   módosításáról 
 



   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete   
   A Kvantum Faktor Zrt-vel kötött faktorszerződés 
   fizetési határidő módosítását kéri 2008. szeptember 
   30-ra. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
- LEADER alaptőke megfizetése 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület már februárban hozott egy határozatot a 
LEADER alaptőke megfizetésével kapcsolatosan, hogy az önkormányzatok létszámarányosan 
fizetik meg az alaptőkét. 
Most a 11/2008.(02.07./ számú határozatot kell módosítani azzal, hogy az önkormányzatok 
nem létszámarányosan, hanem egyenlő arányban fizetik meg az alaptőkét. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    101/2008.(07.03.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
   LEADER alaptőke megfizetéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete   
   úgy határozott, hogy a LEADER alaptőkét 
   az érintett önkormányzatokkal együtt egyenlő 
   arányban fizeti meg. 
   Ezen döntéssel egyidejűleg a 11/2008.(02.07.).sz. 
   határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
- Kossuth u. 12. szám alatti óvoda felújítási munkák műszaki átadása 
 
Tóth Ferencé polgármester: A Kossuth u. 12. szám alatti óvoda felújítási munkái elkészültek a 
vis-maior keretből kapott támogatás terhére. Dobozy Zsuzsanna, az egyik lakásbérlő 
megkeresett, hogy az épület süllyedése miatt az ő lakása is károsodott és kéri annak a 
kijavítását. Kérése megalapozott, javaslom a képviselő-testületnek, hogy a legszükségesebb 
munkálatokat végeztessük el a lakásban. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal támogatja Dobozy Zsuzsanna Vál, Kossuth u. 12. szám 
alatt lévő bérlakásban keletkezett károk helyreállítását, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    102/2008.(07.03.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
   Vál, Kossuth u. 12. sz. Dobozy Zsuzsanna 
   bérlakás helyreállítása 
 



   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Vál,  Kossuth u. 12. szám alatt Dobozy 
   Zsuszanna által bérelt lakásban keletkezett 
   meghibásodásokat – épület süllyedés miatt – 
   kijavíttatja. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
Tóth Ferencné polgármester: Részt vettem a Polgármesterek Világtalálkozóján. 
Az egészségház pályázat benyújtásra került és visszajelzés érkezett, hogy befogadták. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A pályázati rendszer nagyon rossz. A pályázatokhoz kellenek 
tervek, ha nem nyer a pályázat a több milliós terveket akkor is ki kell fizetni, ez rengeteg 
költséget jelent. Hosszabb távon kész csődhelyzetnek tartom. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Milyen jogi lehetősége van annak, hogy a Kastély területét ne 
lehessen megosztani? 
 
Tóth Ferencné polgármester: A rendezési terv, és az építéshatóság. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi a jelentést 
a két ülés közötti tevékenységről, melyet a képviselő-testület a közbenső döntésekkel együtt 8 
igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül. 
 
5./ Kajászó község 2008. évi hozzájárulás megállapítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az előterjesztés szerinti kimutatás a normatíván felüli összeg, 
melyet a kajászói Önkormányzatnak kell megfizetni. Csak egy elfogadó határozatot kell hozni 
a képviselő-testületnek az összegre vonatkozóan. 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    103/ 2008.(07.03.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Kajászó község Önkormányzat Közoktatási 
   Intézményi Társulás hozzájárulásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megállapítja, hogy a Vál-Kajászó Közoktatási 

 Intézményi Társulás hozzájárulásaként Kajászó  
Község Önkormányzata 11.754.573.-Ft hozzájárulással 

   tartozik. 
   Kéri az összeg megfizetését. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
6./ Megyei Katasztrófa Alaphoz történő csatlakozásról döntés 
 



Tóth Ferencné polgármester: Az elmúlt évben is csatlakoztunk, 20.-Ft/állandó lakos 
összeggel. Nem nagy összeg, de ha rászorulunk rendkívüli károk enyhítésére, bizonyára jól 
jön minden forint. Javaslom a szándéknyilatkozat megerősítését. 
 
A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal megerősíti szándéknyilatkozatát  a 
Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulásnál, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    104/2008.(07.03.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulás 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   tagsági jogosultságát megerősíti a 
   rendkívüli károk elhárítását támogató Katasztrófa- 
   védelmi Önsegélyző Társulásnál. 
   Önkormányzatunk vállalja, hogy  2458 fő állandó 
   lakóinak száma alapján tagsági jogát megerősíti 

 49.160.-Ft befizetésével. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 

 
7./ Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosításáról 
 
Tóth Ferencné polgármester: A társulási feladatok bővítése miatt szükséges a megállapodást 
módosítani, mivel a szabadidős és sporttevékenység felvétele és az idegenforgalom és 
turizmus fejlesztése kerül pluszként a megállapodásba. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodás III. fejezet 5. pontjának kiegészítését, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    105/2008.(07.03.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
   Társulási Megállapodás módosításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő Testülete 
   az alábbiak szerint fogadja el a Vértes Többcélú 
   Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 
   Megállapodás módosítását: 
   „5. A társulás támogatja, megszervezi és koordinálja, 
   valamint együttműködik a szabadidős és sporttevékenységi 
   feladatok széles partnerségre épülő programok  
   megvalósításában.” 
 
   Felelős: - 



   Határidő: - 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadja a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodás II. fejezet 6. pontjának kiegészítését, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    106/2008.(07.03.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
   Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
   Társulás Társulási Megállapodás II. fejezet 
   6. pontjának kiegészítését az alábbiak szerint 
   fogadja el: 
   „6. Idegenforgalom és turizmus fejlesztési feladatok 
   6.1. A Bicskei kistérség idegenforgalmi értékeit 
          megjelenítő közös kiadványok megjelenésének 
          elősegítése. 
   6.2. Idegenforgalmi, turisztikai közös rendezvények 
          szervezése, koordinálása. 
                                   6.3. Pályázatok benyújtása a Bicskei kistérség turisztikai 
          és idegenforgalmi értékeinek megőrzésére.” 
 
   Felelős: - 
   Határidő: - 
 
8./ Bejelentések 
 
- TÖOSZ tagdíjfizetésről döntés 
 
Tóth Ferencné polgármester: A TÖOSZ tagdíj 20.-Ft/fő/év,  tagdíj megfizetését kell vállalni, 
mely tagdíj a norvég pályázat önrészét képezi polgármesterek és képviselők képzésére. 
 
A képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat képviselő-testület 
    107/2008.(07.03.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   TÖOSZ tagdíj fizetésről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
   tagjaként a 2008. évi tagdíj figyelembevételével a 2009. 
   és 2010-re esedékes rendes tagdíjat (a két évre) összesen 
   98.320.-Ft összeget a TÖOSZ EGT és Norvég Finanszírozási 
   Mechanizmusok pályázati kiírása 4. kiemelt terület „A helyi 
   és regionális, valamint központi hatóságok /  önkormányzatok 



   kompetenciájának és adminisztratív kapacitásának 
   növelése beleértve információ-technológiai eszközök 
   használatát” című célterületére, „Önkormányzati 
   kapacitás-építési program norvég tapasztalatok alapján 
   2009-2010” című projekt költségvetésének önrészéhez 
   biztosítja. A fizetés ütemezése a tagdíj-fizetéssel 
   azonos módon történik. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
- Játékkaszinó működtetésről döntés 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testületnek arról kell dönteni, hogy a 
pénzügyminiszter úr a játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozó olyan tartalmú koncessziós 
pályázatot írjon ki, melynek értelmében az önkormányzat területén I. kategóriába sorolt 
játékkaszinó működhet. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem támogatja a játékkaszinó működésére vonatkozó 
előterjesztést, melyről az alábbi határozatot hozta. 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    108/2008.(07.03.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   játékkaszinó működtetésének elutasításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   mint érintett települési önkormányzat 
   nem támogatja az I. kategóriába tartozó játékkaszinó 
   alapítására és működtetésére nyilvános koncessziós 
   pályázat kiírását . 
 
   Felelős: - 
   Határidő: - 
 
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása 
 
Tóth Ferencé polgármester: Szápár és Tolnanémedi községek csatlakozása miatt szükséges 
módosítani a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodását, valamint a működési hozzájárulás megfizetése tárgyában. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    109/2008.(07.03.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
   Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 



   módosításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
   Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
   XI/3. pontja alapján egyetért azzal, hogy Szápár 
   Község Önkormányzata és Tolnanémedi Község 
   Önkormányzata a Közép-Duna Vidéke Hulladék- 
   gazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzon. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet 8 igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                110/2008.(07.03.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t 
   Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
   Önkormányzati Társulás 2006. szeptember 19.  
   napján kelt Társulási Megállapodás módosítása 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
- Egyebek 
 
- Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság külsős tagok választása.  
 
A bizottság részéről két javaslat érkezett Kovácsné Darabos Erzsébet és Magosiné Körmendi 
Krisztina személyében. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot az Idegenforgalmi, Kulturális- és 
Oktatásfejlesztési Bizottság külsős tagjainak személyére, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    111/2008.(07.03.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
   az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési 
   Bizottság külsős tagjainak megválasztásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési 
   Bizottság külsős tagjainak választja 
   Kovácsné Darabos Erzsébetet és 
   Magosiné Körmendi Krisztinát. 
 
   Felelős: - 



   Határidő: - 
 
- dr. Kiss Tamás jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az építéshatósági 

ügyintéző személyében változás történt. A társtelepülésekkel több tárgyalás, egyeztetés 
történt ez ügyben.  

 
- Létszámleépítéssel kapcsolatos határozat kiegészítés 
 
Tóth Ferencné polgármester: Beadtuk a pályázatot a létszámleépítéssel kapcsolatban és az 
51/2008.(03.27.) meghozott határozatunkat kell kiegészíteni, melyet a MÁK kér.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    112/2008.(07.03.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
   „Közösségi ház” bérbeadásáról, egyidejűleg az általa 
   fenntartott konyha üzemeltetésének megszüntetéséről, 
   valamint e tevékenység megszüntetése következtében 
   szükséges és indokolt létszámleépítésről szóló határozat 
   kiegészítéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az 51/2008.(03.27.) Kth. számú határozatát az alábbiakkal 
   egészíti ki: 
   „A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatott 
   2 fő közalkalmazott foglalkoztatására az Önkormányzatnál 
   és költségvetési szerveinél nincs lehetőség.” 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
az ülést bezárja, és zárt ülést rendel el. 
 
    -k.m.f.- 
 
 
 
 Tóth Ferencné      dr. Kiss Tamás 
 polgármester       jegyző 
 
 
 
    
 
    
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
    
      
 
 


