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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 2-i üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Dudás Béla  képviselő 
  4./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  5./ dr. Mivius Lóránt  képviselő 
  6./ Nagy Imréné  képviselő 
  7./ Nagy István  képviselő 
  8./ Sigmond Péter  képviselő 
  9./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  10./ Zsebeházy Róbert képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
  2./ Benkó István   közbeszerzési tanácsadó 
  3./ Ádám Zsuzsanna  bizottsági külsős tag 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l 
képviselői létszámból 10 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal a módosítással, 
hogy elsőként a Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság ügyrendjének elfogadása, majd a 
hulladékszállításra vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és szerződés 
elfogadása kerüljön napirendre. 
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül. 
 
1./ Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság ügyrendjének elfogadása 
 
Dudás Béla képviselő: A bizottság az ügyrendi szabályzatot pontonként megtárgyalta, néhány 
pontján kiegészítést kért, mely megtörtént. Az ügyrend elfogadását követően a bizottság 
azonnali hatállyal átveszi a képviselők vagyonnyilatkozatait. Az átvétellel kapcsolatos eljárás 
ezzel nem szűnik meg, a bizottságnak további teendői vannak, a vagyonnyilatkozatokat 
kezelni kell. 
 
A témával kapcsolatban kérdés nem merült fel, a polgármester felteszi szavazásra a 
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság Ügyrendjét, melyet a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    158/2008.(09.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság Ügyrendjének 
     elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta a Vagyonnyilatkozat 
   Vizsgáló Bizottság Ügyrendjét. 
   Utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési 
   Szabályzatot a Vagyonnyilatkozat Vizsgáló 
   Bizottság Ügyrendjével egészítse ki. 
 
   Felelős: jegyző 
   Határidő: 2008. november 30. 
 
2./ Közbeszerzés hulladékszállításra 
 
Tóth Ferencné polgármester: A közös közbeszerzési eljáráshoz szükséges együttműködési 
megállapodásról döntöttünk, a szabályzatot elfogadtuk. A bíráló bizottságot létrehoztuk. Most 
az ajánlattételi felhívást és a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést kell elfogadni. 
 
Benkó István közbeszerzési tanácsadó: Elmondja, hogy az ide vonatkozó jogszabályok 
alapján készítettük el az ajánlattételi felhívást. A szemétszállítás díját a közszolgáltató fogja 
megállapítani. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szerződést három 
évre kívánjuk megkötni. 
 
A képviselő-testület az előterjesztésben foglalt ajánlattételi felhívást, a közbeszerzési eljárás 
hirdetményét, valamint a közszolgáltatási szerződést elfogadta, melyről 10 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    159/2008.(10.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   közbeszerzési eljárás hirdetményének és 
   közszolgáltatási szerződés tervezetnek 
        elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta a Sugallat Kft által 
   készített és előterjesztett közbeszerzési eljárás 
   hirdetményét és közszolgáltatási szerződés 
   tervezetet. 
 
   
 
3./ Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos vállalkozói beadvány megvitatása 
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Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és több döntést javasol a képviselő-testületnek. Elsőként, hogy az étkezési 
térítési díjak megállapítására vonatkozó rendeletét vonja vissza, hogy ne kövessünk el 
törvénysértést. Január 1-től kívánjuk ismét napirendre tűzni e témát. A térítési díjak 
maradjanak a jelenlegi mértékkel. A Közösségi ház működtetésével kapcsolatban bízza meg  
a képviselő-testület az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottságot , hogy a 
civil szervezetekkel egyeztetve töltse meg tartalommal. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A térítési díjra vonatkozó rendelet hatályon kívül helyezéséve 
kapcsolatban csak szavazni kell a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal hatályon kívül helyezte a 9/2008.(09.11.)Ktr. számú 
rendeletét az „intézményi térítési díjak” megállapításáról, melyről az alábbi rendeletet alkotta. 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    10/2008.(10.02.)Ktr. számú 
     r e n d e l e t e 
  az intézményi térítési díjakról szóló 9/2008.(09.11.)Ktrh. számú 
    rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Közösségi ház üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés 
felülvizsgálatát kezdeményezi a bizottság, hogy az épület tetőterét kulturális programmal 
töltsük meg. A konyha önkormányzat általi üzemeltetése kapcsán közel 10 mFt-ot takarítunk 
meg, ezért úgy érzem, meg kell nézni, hogy mi az amit kulturális tevékenységre és szociális 
tevékenységre tudunk fordítani. Ezért fontos a szociális rendelet felülvizsgálata is. 
 
Nagy István képviselő: Az önkormányzat azzal támogatná a civil szervezeteket, ha a 
Közösségi házat használhatnák. Számításokat kell végezni, hogy milyen részben járuljon 
hoozá az önkormányzat a rezsiköltséghez. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Nem lesz ennyi megtakarítás, mert a végkielégítéseket ki kellett 
fizetni. Csak akkor tudunk érdemben dönteni, ha konkrét számok lesznek előttünk. Az 
épületben programszerűen kell megszervezni a kulturális tevékenységeket. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Igen, természetesen erre az évre a megtakarítás nem értendő. A 
végkielégítéseket kifizettük. A kulturális tevékenység és a térítési díj ellentételezés külön 
választandó. Térítési díjemelés több éve elmaradt. Az épületbe a programok szervezése a 
fontos. A vállalkozó feladata elsődlegesen a közétkeztetés. Az önkormányzat feladata a tetőtér 
tartalommal való megtöltése. Mindennemű megmozdulást a Közösségi házba kell tartani nem 
az iskolában, mert az oktatási intézményt csak oktatásra használjuk. 
 
Dudás Béla képviselő: A politikai akarat külső kényszer hatására megnyilvánult. Úgy 
szüntettük meg intézményünket, hogy öt évig nem működtetjük. Az ÁMK fő profilja a 
közművelődés kellene hogy legyen. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Nem önálló intézményként látjuk el a közművelődési 
feladatokat. ÁMK-n belül közművelődési feladatellátást látunk. el. 
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Kárpáti Hajnalka képviselő: A bizottság minél előbb üljön le a civil szervezetekkel és 
egyeztessék programjaikat. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a Közösségi ház 
hasznosításával kapcsolatos teendőket, melyet a képviselő-testület elfogadott és 10 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    160/2008.(10.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Közösségi ház hasznosításának előkészítéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési és az 
   Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési 
   Bizottságot, hogy a Közösségi ház hasznosítására 
   vonatkozóan a bérleti szerződést vizsgálja felül, 
   valamint az épület tetőtérének hasznosítására 
   vonatkozó előterjesztést a következő képviselő- 
   testületi ülésre terjessze be. 
 
   Felelős: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
                 Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési 
      Bizottság 
   Határidő: 2008. október 30. 
 
4./ Útjavításra beadott ajánlat elfogadása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Elkészült az Arany János u. és Tabán u. felújítása. Megjegyzi, 
hogy az útfelújítást a szennyvízberuházás kapcsán kellett volna a kivitelezőtől kihajtani. 
Következő útfelújítási program a Vágóhíd és Bem utca. Kértünk ajánlatot, mely 5.693.398.-
Ft+áfa összegről szól. Az ajánlattevővel folytatott megbeszélés alapján 5 mFt+áfa összegért 
vállalja a kivitelezést, 2009. április 31-i fizetési határidővel. 
 
Dudás Béla képviselő: A Településrendezési Terv módosítása, az útjavítás végrehajtása során 
figyelemmel kell lenni a közművekre. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Egyeztetünk a kivitelezővel a közművel tekintetében. 
 
A képviselő-testület a Vágóhíd és Bem u. út felújítására  ajánlott 5mFt+áfa bekerülési 
költséget elfogadja és megrendeli az Euroaszfalt Kft-től a kivitelezést, 2009. április 30-i 
fizetési határidővel. 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    161/2008.(10.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Vágóhíd és Bem u. útjavítására vonatkozó 
     megrendelésről 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megrendeli az Euroaszfalt Kft-től 5 mFt+áfa 
   bekerülési összegért a Vál, Vágóhíd és Bem utcák 
   útfelújítását. 
   Az útfelújítás bekerülési összegének fizetési 
   határideje 2009. április 30. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2009. április 30. 
 
5./ Folyószámlahitelhez felajánlott ingatlanról döntés 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az előzőekben már döntött a képviselő-testület a Vajda János u. 
36. szám alatti ingatlan felajánlásáról a folyószámla hitelhez, de a pénzintézet nem fogadta el, 
mivel az ingatlanban magánszemély is tulajdonos. Ezért másik ingatlant kell felajánlani. 
Javaslom, hogy a Kisköz 642/2 hrsz-ú ingatlant ajánljuk fel fedezetként. 
 
A képviselő-testület  a javaslatot elfogadta, és 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    162/2008.(10.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   folyószámla hitelhez  642/2 hrsz-ú számú  ingatlan  

felajánlás 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a folyószámla hitelhez fedezetként a 642/2 hrsz-ú 
   belterületi ingatlant ajánlja fel. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
6./ Közigazgatási határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos bírósági eljárásról tájékoztató 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A Közigazgatási Hivatal törvénysértést jelentett be. 2008. február 7-én 
az ÁMK igazgatói állás betöltésére írt ki pályázatot a képviselő-testület. Felhívta a figyelmet, 
hogy a határozat nem a törvényi feltételeknek megfelelően került elfogadásra, ugyanis a 
pályázat szövegét is határozatba kell foglalni. 
2008. március 27-én zárt ülésen döntött a képviselő-testület olyan témában, melyet nem zárt 
ülésen kellett volna meghozni. 
A törvényességi felhívás munkáltató jogkör elvonással kapcsolatban észrevételt tett, ugyanis a 
képviselő-testület utasította az intézmény vezetőjét, hogy a konyha két alkalmazottjainak 
jogviszonyát szüntesse meg. A két dolgozó munkáltatója az igazgató. A képviselő-testület 
mint fenntartó arról döntött, hogy 2 fővel kevesebbet fog foglalkoztatni a meghatározott 
helyen. Utasította az iskola igazgatóját, hogy saját hatáskörében szüntesse meg a dolgozók 
foglalkoztatotti jogviszonyát. 
 
7./ 2007-2008. évben hozott Képviselő-testületi ülésen hozott döntések megerősítése 
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dr. Kiss Tamás jegyző: A Közigazgatási Hivatallal folytatott egyeztetés alapján a 2007. évben 
és 2008. évben hozott határozatokat pontosítani, megerősíteni szükséges. 
 
Javaslom, hogy az  előterjesztés szerint fogadjuk el a határozati javaslatokat. 
 
A képviselő-testület a 2007. évben hozott határozatok megerősítését 8 igen és 2 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    163/2008.(10.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a ta 
   a Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   által 2007. évben hozott határozatainak megerősítéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a 2007. évben hozott és a Határozatok Tárában 
   01-220. sorszám alatt nyilvántartott határozatait 
   változtatás, módosítás és kiegészítés nélkül az 
   eredeti tartalommal hatályában fenntartja. 
 
Ugyan ezen döntést kell meghozni a 2007. évben alkotott rendeletekről is. 
 
A képviselő-testület 9 igen és 1 tartózkodással megerősíti a 2007. évben alkotott rendeleteket, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    164/2008.(10.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   által 2007. évben hozott rendeleteinek megerősítéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a 2007. évben hozott, és a Rendeletek Nyilván- 
   tartásában 01-12. sorszám alatt nyilvántartott 
   rendeleteit változtatás, módosítás és kiegészítés 
   nélkül az eredeti tartalommal hatályában fenntartja. 
 
A 2008. évben hozott határozatok közül négy határozatot szükséges kiegészíteni a 
Közigazgatási Hivatallal történt egyeztetés alapján. 
 
A képviselő-testület az 59/2008.(04.15.) Kth. számú határozat kiegészítését az Egészségház 
tervezési megbízásra vonatkozóan 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
             165/2008.(10.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az 59/2008.(04.15.) számú határozat kiegészítéséről 
   az „Egészségház” tervezési megbízásáról 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a mellékelt Tervezési szerződés minta és az ahhoz 
   csatolt kiegészítő mellékletben foglaltak figyelembevételével 
   megbízza Kokas László tervezőt az „Egészségház” 
   engedélyeztetési tervének elkészítésével és a Polgármesteri 
   Hivatal épületének koncepcionális előkészítő tervének 
   megvalósításával. 
   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
   tárgyalások lefolytatására, a szerződésminta alapján  
   a Tervezési szerződés előkészítésére, amelyet annak 
   elkészülte után a Képviselő-testület a soron következő 
   ülésen megtárgyal. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: a tervek elkészítésére: a pályázati kiírás alapján 
                   Tervezési szerződés előkészítésére: folyamatos 
 
A 60/2008.(04.15.)Kth. számú határozat módosítása szükséges a közterületi parkok 
fenntartására vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    166/2008.(10.02.)Kth.számú 
            h a t á r o z a t a 
   a 60/2008.(04.15.)Kth. számú határozat módosításáról 
              a közterületi parkok fenntartásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az  
   önkormányzat tulajdonában levő 3 darab STIHL FS 
   480 típusú fűkaszát 3 évig, határozott időtartamra tartós 
   használatba adja át a Váli Önkéntes Tűzoltóságnak abból 
   a célból, hogy a közterületeken vállalja át a fenntartási  

- kaszálási és fűnyírási – feladatok ellátását. 
Ennek érdekében 2008. évben a működtetéshez szükséges 
üzemanyagot, az egyéb, az üzemeltetéshez és karbantartáshoz 
szükséges anyagokat és eszközöket az önkormányzat biztosítja. 
A 2009-2010. években az önkormányzat évi 1.000.000.-Forint 
azaz Egymillió forint támogatást biztosít a VÖT részére azzal a 
kikötéssel, hogy a támogatás ellenszolgáltatásaként a közterületek 
rendben tartását ebben a két évben is ellátja, azonban ehhez a 
tevékenységhez anyagi támogatást nem kérhet az önkormányzattól, 
minden költség a VÖT-ot terheli. 
A tartós használatba adott eszközök állagmegóvása, a felelős 
őrzés, az anyagi és más kárveszély viselése a Váli Önkéntes 
Tűzoltóságot terheli. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: fűkaszák átadása: 2008. 04. 30. 
                Támogatási szerződés megkötése: 2008. 12.30. 
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A 61/2008.(04.15.)Kth. számú határozat módosítását kell elfogadni a partfal pályázat 
benyújtásáról. 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    167/2008.(10.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a 61/2008.(04.15.)Kth. számú határozat módosítása 
             a partfal pályázat benyújtásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   úgy határozott, hogy a Közép-dunántúli Regionális 
   Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Partfal 
   stabilizáció” pályázati támogatásra igényt nyújt be, 
   a Pályázati anyag beterjesztésével. 
   A pályázat célja: Vál Község területén löszfal 
         megerősítése 
   A fejlesztés megvalósítási helye: Vál, Mély u. 2. hrsz. 
   A pályázat összetétele: A pályázati kiírásban szereplő 
   önrészt az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja, 
   amely saját forrás összegét a Vál Község Önkormányzat 
   1/2008.(II.27.)Ktr. számú rendeletében biztosítja. 
   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
   pályázat benyújtására, valamint megbízza a polgármestert, 
   hogy a Pályázati kiírásban kötelezően előírt Engedélyeztetési 
   terv  elkészítésére a csatolt Szerződési ajánlat alapján a 
   Rosette Környezetvédelmi és Mérnöki Betéti Társasággal 
   kösse meg a Megbízási szerződést, melynek fedezetét az 
   önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. 05. 16. 
 
A 84/2008.(05.13.)Kth. számú határozat módosítása szükséges a Váli Polgárőrség részére 
gépkocsi vásárlás tárgyában. 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    168/2008.(10.02.)Kth.számú 
     h a t á r o z a t a 
   a 84/2008.(05.13.)Kth. számú határozat módosítása 
   a Váli Polgárőrség részére gépkocsi vásárlásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Váli Polgárőrség részére a szolgálat-ellátás 
   segítése érdekében 850.000.-Ft, azaz nyolcszáz- 
   ötvenezer forint vételi összegért vásárol 1 darab 
   LADA Níva terepjáró gépkocsit. 
   A gépjármű vételárát 48 havi zárt végű lízingfizetés 
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   útján Vál Község Önkormányzata egyenlíti ki, amelynek 
   fedezeté az önkormányzat az éves költségvetésében  
   biztosítja. 
   A gépjármű kötelező-felelősségbiztosításának díját 
   az önkormányzat vállalja magára. 
   A Váli Polgárőrséget terheli a jármű üzemeltetésének 
   összes költsége, beleértve az időszakos karbantartást 
   és a váratlan meghibásodás kijavításának költségét is. 
   A gépjármű időszakos hatósági felülvizsgálatának 
   költségeit a Váli Polgárőrség állja. 
 
   A gépjárművet az önkormányzattól Bereczki László, 
   a polgárőrség vezetője veszi át és az átvételről kezdődően 
   minden jogosultság és kötelezettség, beleértve a helytállási 
   kötelezettséget és a felelős őrzést is, őt terheli. 
   Az önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
   hogy a jármű telephelye a Váli Polgárőrség vezetőjének 
   állandó lakhelye legyen. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. 06. 01. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2008. évi határozatokat – a 
módosított határozatszövegek alapján – megerősíteni szíveskedjen. 
A képviselő-testület a 2008. évi határozatokat 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, 
megerősítette, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    169/2008.(10.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   által 2008. évben hozott határozatainak megerősítéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
   2008. évben hozott és a Határozatok tárában 01-157 
   sorszám alatt nyilvántartott határozatait az alábbi 
   módosításokkal kiegészítve hatályában fenntartja. 
 
A 2008. évben alkotott rendelet megerősítéséről kérem a T. Képviselő-testület döntését. A 
képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    170/2008.(10.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   által 2008. évben hozott rendeleteinek megerősítéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008.  
   évben hozott és a Rendeletek Nyilvántartásában 01-08. 
   sorszám alatt nyilvántartott rendeleteit változtatás, 
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   módosítás és kiegészítés nélkül az eredeti tartalommal 
   hatályában fenntartja. 
 
8./ Bejelentések 
 

- Faktor szerződés meghosszabbítása 
    
Tóth Ferencné polgármester: A faktorszerződésünk szeptember 30- án lejár. Mivel Kajászótól 
a 17 mFt megtérítéséhez semminemű reményt nem fűzhetünk, így javaslom, hogy a 
faktorszerződést 2008. december 31-ig hosszabbítsuk meg. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta a faktorszerződés 
meghosszabbítására vonatkozóan.  
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    171/2008.(10.02.)kth. számú 
     h a t á r oz a t a 
   faktor szerződés meghosszabbításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Kvantum Faktor Zrt-vel kötött faktorszerződés 
   fizetési határidő módosítását kéri 2008. december 
   31-re. A szerződés egyéb pontja változatlan 
    változatlan marad. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. december 31. 
 
- Kossuth u. híd felújítás 
   
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület döntésének megfelelően a Kossuth u. híd 
felújítására 8 mFt helyreállítási költséget igényeltünk – 5 mFt visszatérítendő támogatást, 3 
mFt vissza nem térítendő támogatást – a Pénzügyi Önsegélyző Alaptól. Módosítást kért az 
előkészítő bizottság, mivel a támogatási szabályzat értelmében olyan összeg erejéig van 
hatásköre, amit az önkormányzat befizetett. Sajnos az előző képviselő-testület nem volt tag, 
így nagyon kevés a befizetett összeg. A híd felújítására készített szakértői vélemény 8 m-Ft-
ról szól. Javaslom, hogy kérjünk kamatmentes kölcsönt hosszabb futamidőre, 5 évre, 
félévenkénti visszafizetéssel 7 mFt-ot. 1 mFt-ot vissza nem térítendő támogatásként. 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a hidakra biztosítást kötöttünk. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Nem hiszem, hogy csak a Katasztrófa Alaphoz fordulhatunk ez 
ügyben. A településen lévő hidat más forrásból is fel lehet újítani. Pl. állami támogatás, 
pályázat. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Még várnék a híd felújítás megkezdésével, mert ha 
elkezdjük és nem elegendő a pénzünk, már nem biztos, hogy máshová tudunk fordulni 
forrásért. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Kérjük árajánlatokat helyreállítási terv készítésére. 
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyetértett a helyreállítási terv készítésére vonatozó 
árajánlatok kérésére, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    172/2008.(10.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   helyreállítási terv készítésre árajánlat kérés 
     híd felújításhoz 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   Vál községben található hidak felújítására 
   árajánlatokat kér be a helyreállítási terv készítésére 
   vonatkozóan. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
 - Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tájékoztató levele hitel visszafizetésről 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az áthidaló hitel visszafizetésre került, ezzel a kezességvállalás 
megszűnt. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást határozat-hozatal nélkül tudomásul vette. 
 
- Október 23-i ünnepély 
  
Tóth Ferencné polgármester: Az iskolával egyeztettem a nevelőtestületi ülésen, javaslatként 
hangzott el, hogy 22-én kerüljön megtartásra a megemlékezés. Az ünnep műsort az iskolások 
tartják. Ennek értelmében az 56-os forradalom és szabadságharc emlékére tartandó ünnepsége 
2008. október 22-én 18.oo órakor tartjuk, a Községháza előtti területen. 
 
  
- LEADER 
    
Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a LEADER szervezet 
megalakult, meg kell kezdeni a munkát. Központja Vál, mi adunk helyet az irodának a 
Polgármesteri Hivatalban. 
 
-  Egyebek 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az ÖM sport szakállamtitkára 3 mFt-al támogatja – vissza nem 
térítendő támogatás - a sportpálya megépítését. 
Október 19-én kerül ünnepélyes keretek között átadásra a toronylépcső utolsó szakaszának 
átadása. Kiss Péter kancelláriaminisztertől az Egyházközség 2 mFt támogatás kapott. 
Minden hónap utolsó péntekén polgármesteri fórumot tartok a lakosság részére a képviselő-
testület által hozott döntésekről, a település életéről 
 
A lakosság részéről Tóth Zoltánné kérdezte, hogy miért kellett a hozott határozatok 
megerősíteni, nem értette. 
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dr. Kiss Tamás jegyző: Jogértelmezési eltérés miatt. A Közigazgatási Hivatal kérése volt, 
hogy a képviselő-testület erősítse meg korábban hozott döntéseit. 
 
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   


