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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Dudás Béla  képviselő 
  4./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  5./ dr. Milvius Lóránt  képviselő 
  6./ Nagy Imréné  képviselő 
  7./ Nagy István  képviselő 
  8./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  9./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
Meghívottként vannak jelen: 
 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
  2./ Krúdy Péter  igazgató 
  3./ Ádám Zsuzsanna  bizottsági külsős tag 
  4./ Körmendi Krisztina   
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő 
képviselői létszámból 9 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a képviselő-
testület 9 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy a mai napon érdeklődött az 
Ítélőtáblánál a népszavazás kezdeményezése ügyében, mellyel kapcsolatban november 17-én 
lehet érdeklődni. A mai postával kapta meg az önkormányzat a felszíni vízelvezetéssel 
kapcsolatos bírósági keresetet, december 8-án lesz a tárgyalás.  
A polgármesteri fórumon merült fel igényként, hogy az Ürményi, Csokonai, Katona L. 
utcában lakók gyermekei részére játszótér kialakítására a Magtár melletti területet jelölje ki az 
önkormányzat. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a felvetést és az 
Ürményi u. végén található üres telket /közművek a telken mennek/ ajánljuk fel játszótér 
kialakításra. Az önkormányzat a területet biztosítja, a lakók maguk alakítsák ki a játszóteret 
pályázati forrásból. 
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Kárpáti Hajnalka képviselő: Mindenképpen ajánljuk fel a területet, a telken családi ház építése 
nem kivitelezhető. Az említett utcán élők gyerekeinek pedig lenne egy kulturált játszótér. 
 
Nagy Imréné képviselő: A pályázatkeresésben, esetleg a megírásban nyújtsunk segítséget a 
lakóknak. 
 
A képviselő-testület egyetért az Ürményi u. 6064 hrsz-ú ingatlan felajánlásával játszótér 
kialakításra, melyről 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    173/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Ürményi u. 6064 hrsz-ú ingatlan felajánlása 
     játszótér kialakításra 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   felajánlja a Vál, Ürményi u. 6064 hrsz-ú 
   belterületi ingatlan játszótér kialakításra 
   a Katona Lajos u., Csokonai u., Ürményi u. 
   lakók kérelmére. 
   Az önkormányzat a játszótér kialakítására 
   csak a területet biztosítja, a terület kialakítása, 
   az eszközök beszerzése, (pályázat útján) a  
   lakók hatásköre a jogszabályi feltételek 
   figyelembevételével. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: november 15. 
 
A Vértes Többcélú Kistérségi Társulási ülésen szó volt a szabálysértési és birtokvédelmi 
hatósági feladatellátásról, kértük a költségkimutatást. Vál tekintetében 18 ügy elintézésére 
591.163.-Ft-ot fizetünk, ami megítélésem szerint túlzott. Már előzőleg kértük az ügyszám 
alapján történő társulási hozzájárulás megfizetését. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 
január l-től lépjünk ki e társulási formából és saját hatáskörben lássuk el a szabálysértési és 
birtokvédelmi hatósági feladatokat. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja a 
kilépést. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal támogatja a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás 
keretében működő szabálysértési és birtokvédelmi hatósági feladatellátásból történő kilépést 
2008. december 31. napjával, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    174/2008.(10.30.)Kth. számú 
          h a t á r o z a t a 
   a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás keretében 
   működő szabálysértési és birtokvédelmi hatósági 
   feladatellátásból történő kilépésről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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   2008. december 31. napjával kilép a Vértes 
   Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül 
   működő szabálysértési és birtokvédelmi 
   feladat ellátásból. 
   E feladatokat 2009. 01. 01-től saját hatáskörben 
   látja el. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. december 31. 
 
A kistérségi ülésen szó volt a kistérségi mozgókönyvtár kialakításának lehetőségéről azon 
önkormányzatok számára, ahol a nyilvános könyvtári jegyzék alapján nincs helyi könyvtár. 
Javaslom, hogy éljünk a lehetőséggel, mivel a jelenlegi tárgyi feltételek nem biztosítják a 
nyilvános könyvtár fenntartását. Mindkét bizottság megtárgyalta a témát és támogatja a 
lehetőséget. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással csatlakozási szándékát fejezi ki a 
Vértes Többcéli Kistérségi Társulás keretében  a kistérségi mozgókönyvtár kialakításához, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    175/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   kistérségi mozgókönyvtár kialakításához 
     csatlakozás 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   csatlakozik a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás 
   keretén belül a kistérségi mozgókönyvtár kialakításához. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: VTKT feladatterve alapján 
 
Turisztikai konferencián vettem részt, melyen felhívták a figyelmünket az idegenforgalmi adó 
bevezetésére azon településeknél ahol jelentős a turisztikai tevékenység. Ez az adónem nem a 
vállalkozót sújtja, hanem a turista fizeti meg. Javaslom 2009. január l-től az adónem 
bevezetését. A központi költségvetésből a beszedett adó mellé +2 forintot lehet igényelni. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Ellenjavaslattal élek. Túl korainak tartom a turisztikai adó 
bevezetését. 
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodással javasolja az idegenforgalmi adórendelet 
kidolgozását, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    176/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az idegenforgalmi adórendelet kidolgozásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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   utasítja a jegyzőt, hogy a novemberi testületi 
   ülésre a hivatal készítse elő az idegenforgalmi 
   adórendelet tervezetet. 
 
   Felelős: jegyző 
   Határidő: 2008. november 27. 
 
 Tóth Fernecné polgármester: Az utak felújításával kapcsolatban elmondja, hogy forgalom- és 
súlykorlátozást, forgalomcsillapítást kell bevezetni a településen. Javaslom, hogy készítsünk 
egy felmérést  utas szakemberrel és a rendőrség bevonásával. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyetért a település belterületi utak forgalmi rend 
szabályozás helyszíni bejárás kezdeményezéssel, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    177/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a település belterületi utak forgalmi rend szabályozásának 
     érdekében 
  
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   egyetért a település belterületi útjainak forgalmi 
   rend szabályozása érdekében a helyszíni bejárás 

megszervezésével a súlykorlátozás és  
forgalomcsillapítás céljából. 

 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. 12. 31. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A hidak felújításának tervezésére  két ajánlat érkezett. Sajnos 
olyan nagy összegű ajánlatok, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, 
hogy ne foglalkozzunk a terv elkészítésével. A hidak felújítására benyújtott támogatási 
igényünket jelen álláspont szerint vissza kell vonni, nem tudjuk megerősíteni kérelmünket 
anyagiak miatt. Keressünk továbbra is ajánlatokat a tervezésre. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyetért a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
javaslatával, miszerint a hidak felújítását a nagy költségek miatt elnapolja, folyamatosan 
keresi az ajánlatokat a tervezésre, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    178/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
            hidak felújításának elnapolása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a településen található hidak felújítását anyagi 
   okok miatt nem tudja felvállalni. A beadott 
   támogatási igényt  visszavonja. Folyamatosan 
   keresi a híd felújításra fordítható forrás felkutatását. 
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   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
Tóth Ferencné polgármester: A felszíni vízelvezetés garanciális munkáinak kiváltására a 
részes települések összesen 33 mFt-ot kaptak, mely összeg az alcsútdobozi önkormányzatnál 
elkülönített számlán van. Véleményem szerint a garanciális munkákra kapott pénzügyét és  a 
tervezési költséggel kapcsolatos eljárást ne kezeljük együtt. Kérjük a 33 mFt-ot a 6 érintett 
önkormányzat között egyenlő arányban felosztani. Véleményem szerint a bírósági eljárásban 
az öt önkormányzat együttes képviseletére bízzunk meg egy ügyvédi társaságot. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Vál már akkor is rosszul járt, amikor a beruházás 
kivitelezésekor egyenlő összegben osztották fel a pénzt. Tudjuk-e, hogy Vál garanciális 
javításra igényként mennyi összegről értesítette az illetékeseket? Semmiképpen ne mossuk 
össze a két ügyet. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A beruházás összköltsége nem egyenlő arányban került 
felosztásra. Vál tekintetében a garanciális munkák igénybejelentésre 5 mFt-ot jeleztünk. Ezen 
igényünk sajnos nem is teljes egészében a garanciára vonatkozik, hanem az el nem készült 
munkákra. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: A gesztor önkormányzat megtagadta a terv kifizetéseket, milyen 
szerződések alapján tagadta meg?  Felhatalmazták a gesztort az akkori polgármesterek, akkor 
nekünk nincs jogunk pereskedni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Társulási Megállapodásban nincs erre vonatkozó 
felhatalmazás, külön kellett volna kérni. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Olvastam a megállapodást. Minden témában ki kellett volna 
kérni a társult önkormányzatok véleményét. Amire nincs felhatalmazása a gesztor 
önkormányzatnak, abban a témában mindennemű anyagi és erkölcsi kár a gesztort terheli. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A Társulási Megállapodásban szerepel, hogy mindennemű, a társulást 
érintő döntés csak a társult önkormányzatok polgármesterinek felhatalmazása alapján 
történhet.  A gesztor település polgármestere nem kért a társult önkormányzattól hozzájárulást 
a megállapodás szerint mindennemű felelősség őt terheli. 
 
Dudás Béla képviselő: Válasszuk ketté a két ügyet. Meg kell egyezni az önkormányzatoknak 
az egyenlő arányú felosztással. Megjegyzi, jobban járnánk, ha beruházás arányosan lenne 
felosztva a 33 mFt. Kérdés, mire használjuk a pénzt? 
 
Tóth Ferencné polgármester: A pénzt az útfelújítás saját erőre használjuk. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyetért a felszíni vízelvezetés garanciális munkáinak 
kiváltásán kapott 33 mFt egyenlő arányban történő felosztásával. Felhatalmazza a 
polgármestert, egyeztető tárgyaláson ezen álláspontot képviselje. A képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    179/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   felszíni vízelvezetés garanciális munkák ellentételezésére 
             átutalt összeg felosztása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   felhatalmazza a polgármestert, hogy a felszíni 
   vízelvezetés beruházás garanciális munkák 
   ellentételezésére átutalt összeg felosztásáról 
   az egyeztető tárgyaláson az alábbiak szerint 
   képviselje Vál községet. 
   A garanciális munkák ellentételezésére kapott 
   33 mFt a társult önkormányzatok között 

- Óbarok, Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Vál, 
Kajászó – egyenlő arányban kerüljön felosztásra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 

 
Tóth Ferencné polgármester: Alcsútdoboz község követelését, a 8,3 mFt tervezési költség 
megfizetése peres ügyének továbbvitelére bízzunk meg egy ügyvédi irodát a társult 
önkormányzatokkal együtt. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyetért Alcsútdoboz község követelésének peres úton 
történő folytatásához, ügyvédi iroda megbízásával, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    180/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a felszíni vízelvezetés tervezési költség megfizetésének 
   peres úton történő tárgyalásához ügyvédi iroda megbízása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a felszíni vízelvezetés tervezési költség megfize- 
   tésének peres úton történő tárgyalásához a 
   társult önkormányzatokkal felkér egy ügyvédi 
   irodát, hogy a perben képviselje az önkormányzatokat. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. december 8. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az Ürményi Kastély tulajdonosa hogyan képzeli a rekreációs 
parkot és az apartman házakat? 
 
Tóth Ferencné polgármester: A tulajdonos megkereste a rendezési terv készítőjét, a 
Műemlékvédelmi Hivatalt, az Erdőfelügyelőséget. A további egyeztetések a szakhatóságokkal 
történnek. 
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Szabó Éva váli lakos: Megtörtént az illegális hulladéklerakó felszámolása, mikor tűnik el a 
vásártér mellől a kőtörmelék? 
 
Tóth Ferencné polgármester: A törmelék ott marad a volt vásártér területén, mert ott kerül 
megépítésre egy végleges színpad.  
 
Szabó Éva váli lakos: A folyó melletti terület „öko folyosó” , véleményem szerint oda nem 
lehet építeni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A megépítés előtt megnézzük, hogy építés engedély köteles-e a 
színpad megépítése. 
 
A képviselő-testület a jelentés a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámolót a közbenső 
döntésekkel együtt 9 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül. 
 
2./ Beszámoló az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság munkájáról 
 
Dudás Béla képviselő: Két éve voltak a választások, akkor kerültek megválasztásra a 
bizottságok is. A jogszabályok és az élet változik. Át kell gondolni a bizottságok összetételét, 
erősítsük meg. A bizottsági elnöki tisztségemet szeretném visszaadni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Át kell gondolni a bizottságok összetételét. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Sokkal többet tevékenykedett a bizottság, mint ami a 
beszámolóban szerepel. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A bizottság tudja hogy mennyit dolgozott, ez a beszámoló a 
testületnek szól. A lakosságnak látni kell, hogy mennyit és mit dolgozott a bizottság. 
Dolgozni kell és nem dokumentálni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az SZMSZ melléklete tartalmazza, hogy mi a bizottságok 
feladata és hatásköre. E melléklet alapján kellett volna összeállítani a beszámolót. Javaslom, 
hogy a bizottság egészítse ki a beszámolót és hozza vissza a következő testületi ülésre.  
 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési 
Bizottság az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően készítse el a beszámolót és a következő 
testületi ülésre terjessze be. A képviselő-testület 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    181/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési 
   Bizottság felkérése beszámoló kiegészítésére 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   felkéri az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési 
   Bizottságot, hogy a bizottság munkájáról szóló 
   beszámolót egészítse ki és a következő testületi 
   ülésre terjessze be. 
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   Felelős: bizottság elnöke 
   Határidő: 2008. november 27. 
 
3./ Beszámoló a Szociális-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság munkájáról 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A beszámolóban jeleztem, hogy le kívánok mondani a 
bizottsági elnöki posztról. Tagként szívesen maradok a bizottságban, de időm nem engedi, 
hogy utána járjak dolgoknak és így nem tudom teljességgel ellátni az elnöki posztot. 
Javaslom, hogy Nagy Imrénét válasszuk meg a bizottság elnökének. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal megtárgyalta és elfogadta a Szociális-, Gyermek és 
Ifjúságvédelmi Bizottság munkájáról szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    182/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Szociális-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság 
   munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megvitatta és elfogadta a Szociális-, Gyermek és 
   Ifjúságvédelmi Bizottság munkájáról szóló  
   beszámolót. 
 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta Nagy Imréné megválasztását a Szociális-, Gyermek 
és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének, melyről az alábbi határozatot hozta 8 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással. 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    183/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   A Szociális-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság 
   elnökének megválasztásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Szociális-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság 
   elnökének Nagy Imrénét választja meg. 
 
4./ Beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság munkájáról 
 
Nagy István képviselő: Nagy öröm, hogy a képviselő-testület tagjai komolyan veszik a 
bizottság munkáját, mivel a bizottsági üléseken majdnem mindig teljes testületi létszámmal 
dolgozunk.  
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
munkájáról készült beszámolót 9 igen szavazattal, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    184/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
   munkájáról szóló beszámoló elfogadása 
    
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta a Pénzügyi és  
   Településfejlesztési Bizottság munkájáról 
   szóló beszámolót. 
 
Dudás Béla képviselő: A képviselő-testületnek négy bizottsága működik. A 
Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság megalakulása óta eltel időről még nem tudunk 
számot adni, folyik az adminisztrációs munka, az iratrendezés folyamatos. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el a novemberi testületi ülésen a bizottság 
beszámolóját. 
 
A képviselő-testület a Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság munkájáról szóló 
beszámolót a novemberi testületi ülésen tárgyalja, mely döntésről 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    185/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság 
   munkájáról szóló beszámoló a novemberi ülésen 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság 
   munkájáról szóló beszámolót a november 
   testületi ülésen tárgyalja. 
 
   Felelős: Bizottság elnöke 
   Határidő: 2008. november 27. 
 
5./ ÁMK SZMSZ jóváhagyása 
 
Ujszászi Józsefné ÁMK igazgató, képviselő: Az alkalmazotti tanács megtárgyalta az ÁMK 
SZMSZ előterjesztést, mely jegyzőkönyvet mellékelek. Az Idegenforgalmi, Kulturális- és 
Oktatásfejlesztési Bizottság az SZMSZ kapcsolatos észrevételeit figyelembe véve, illetve az 
alkalmazotti tanács módosításait figyelembe véve /ismertette a módosításokat/ kérem a 
képviselő-testület állásfoglalását, az ÁMK SZMSZ elfogadását. 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy át kell gondolni a munkaköröket. 
 
Nagy Imréné képviselő: A gyermekvédelmi felelősre szükség lenne. Valóban sok az 
adminisztráció, megoldásra vár. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Közcélú munkással ki lehet váltani, lehet alkalmazni 
adminisztrációs feladatra. 
 



 10

A képviselő-testület a módosításokkal együtt, egységes szerkezetben elfogadta 8 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    186/2008(10.30)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az ÁMK SZMSZ elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és a kiegészítésekkel, módosításokkal 
   együtt elfogadta az ÁMK Szervezeti és Működési 
   Szabályzatát. 
 
6./ ÁMK egységes szerkezetben foglalt módosított Alapító Okirat elfogadása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A törzskönyvi nyilvántartás során felmerült formai okok miatt 
szükséges módosítani az ÁMK Alapító Okiratát. Szakfeladat elnevezése változott, pontosítása 
megtörtént. A Vajda János Általános Iskola férőhely számát kell meghatározni, mely 288 fő, 
valamint az alapfokú művészeti oktatást kell kivenni a szakfeladatok közül. 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta az ÁMK Alapító Okiratát egységes szerkezetbe 
foglalva, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    187/2008.810.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
            a Váli Általános Művelődési Központ  
         egységes szerkezetbe foglalt módosított 
         Alapító Okirat elfogadása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   elfogadta a Váli Általános Művelődési Központ 
   egységes szerkezetbe foglalt módosított 
   Alapító Okiratát. 
 
7./ Állattartási  rendelettervezet megvitatása 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Az állattartási rendelet elfogadása kétfordulós, hiszen a lakosság nagy 
részét érintő helyi közügyben ajánlott a szabályozást 2 fordulóban megalkotni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A közmeghallgatáson a rendelettervezetet ismertetni kellene a 
lakossággal. Az állattartással kapcsolatban egyre több panasz érkezik, mindenképpen 
szabályozni kell. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Egyértelmű, hogy szabályozni kell az állattartást a településen. 
A rendelettervezetből kivenném a macskákkal kapcsolatos bekezdést. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: A vidéki ember életében az állattartás egy fontos életmentő 
tevékenység. Bizonyos állat tartásával egy ember fizetését meg lehet keresni. Az állattartásnál 
a törvényi szabályozást kell figyelembe venni, a haszonállat vonatozásában van nagy 



 11

létszámú állattatás, ami hatósági engedély köteles, és van kis létszámú állattartás, melyre 
nincs külön rendelkezés.  Az a feladatunk, hogy lehetőséghez juttassuk a falu azon rétegét, aki 
állatot szeretne tartani. Belterületen nem kötném ki az állatok számát, terület nagyságát, 
hanem szigorúan betartatnám az állattartás körülményeit, meghatározva, hogy milyen 
higiéniai körülmények között lehet állatot tartani. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Elhangzott több módosítani javaslat, vélemény. Javaslom, hogy 
a november testületi ülésre a módosításokkal együtt ismét hozzuk vissza a testület elé a 
rendelet tervezetet, hogy a Közmeghallgatáson a lakossággal megismertessük és majd csak a 
decemberi testületi ülésen fogadjuk el a végleges rendeletet. 
 
8./ Ürményi u. ingatlan közmű kiváltása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Korábbi döntésünk értelmében (felajánlás játszótér területének) 
ezen előterjesztés hatályát veszi. 
 
Felkéri a képviselő-testületet hozzon döntést, hogy az Ürményi u. 6064 hrsz-ú ingatlan közmű 
kiváltásával nem foglalkozunk, leveszi  a képviselő-testület napirendjéről. A képviselő-
testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    188/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a ta 
   Ürményi u. 6064 hrsz-ú telek ügye 
    
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete   
   leveszi napirendről a Vál, Ürményi u. 6064 hrsz-ú 
   ingatlan közmű kiváltását. 
 
9./ Bejelentések 
 
-  Sportpálya építés 
     
Tóth Ferencné polgármester: Az öltözők fűtését, áramellátását biztosítanunk kell. Az E-ON –
tól érkezett árajánlat 384 eFt+áfa. Ezen ajánlat áramvételi lehetőséget jelent. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés 
megkötésére a konkrét helyszíni egyeztetés alapján, a sportpálya költségvetési terhére, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    189/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a sportpálya áramellátás vételi lehetőségére 
   szolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a sportpálya áram ellátás vételi lehetőségére 
   Szolgáltatási Szerződést köt az E-On-al 
   384 eFt+áfa összegre. 
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   Felhatalmazza a polgármestert a Szolgáltatási 
   Szerződés aláírására a konkrét helyszíni 
   egyeztetést követően. 
   A bekerülési költség kifizetése a sportpálya 
   költségvetése terhére történik. 
   
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. december 31. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A konténer öltözők tetőinek kialakításra érkezett ajánlat, mely 
1.350 eFt + 279 eFt szerelés. 
A bizottság véleményezte az árajánlatot és javasolja, hogy helyi vállalkozótól kérjük ajánlatot. 
 
A képviselő-testület egyetért 9 igen szavazattal, hogy a sportpályához tartozó konténer 
öltözők tető kialakítására helyi vállalkozóktól kérjünk ajánlatot, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    190/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   konténer öltözők tető kialakításra árajánlat kérés 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a konténer öltözők tetőinek kialakítására helyi 
   vállalkozóktól kér be árajánlatot. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. 12. 31. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A pálya locsolóberendezésre 420 eFt+áfa értékű ajánlat érkezett. 
A bizottság javasolta, hogy kérjünk helyi vállalkozótól is ajánlatot. 
 
Bechtold Tamás helyi vállalkozó: Ezen ajánlat űberelhetetlen, ennyi összegért nem tudom 
vállalni a sportpálya locsolóberendezésének  kivitelezését. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: A gyep telepítőjével kell egyeztetni, hogy milyen típusú 
berendezést vásároljunk. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy a locsoló rendszer 
megvásárlására 420 eFt+áfa összeg erejéig kapjak felhatalmazást, hogy ne kelljen még 
egyszer a témát a testület elé hozni. 
 
A képviselő-testület a sportpálya locsolóberendezés megvásárlásához 420 eFt+áfa 
keretösszeget biztosít a sportpálya költségvetése terhére, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete 
    191/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a sportpálya locsolóberendezés megvásárlásáról 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a sportpálya locsoló berendezés megvásárlásához 
   420 eFt+áfa összeget biztost a sportpálya költségvetése 
   terhére. 
   Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatok 
   alapján rendelje meg a locsoló berendezést. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. november 30. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A sportpálya vízvételi lehetőségét és szennyvíz elvezetését meg 
kell terveztetni. A beérkezett ajánlat 130 eFt+áfa  összegről szól. A bizottság javaslata, hogy 
még kérjünk be ajánlatokat.  
Ismételten kérem a képviselő-testület felhatalmazását, hogy az ajánlatok alapján a 
legkedvezőbbel kössek szerződést a terv elkészítésére. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal hozzájárul, hogy a sportpálya vízvételi lehetőségére és 
szennyvíz elvezetésére készítendő tervre beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbel kössön 
a polgármester szerződést, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    192/2008.(10.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   sportpálya vízvételi lehetőség és szennyvíz 
   elvezetés tervezés megrendelése 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
   a sportpálya vízvételi lehetőségére és szennyvíz 
   elvezetésére készítendő tervre beérkezett 
   ajánlatok közül a legkedvezőbb összegű ajánlattevővel 
   kössön szerződést a tervezésre, mely összeg 
   nem haladhatja meg a 130 eFt+áfa összeget. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
- Egészségház, községház tervezési szerződése 
    
Tóth Ferencné polgármester: Az egészségház és községház tervezési költsége 3.856 eFt+áfa 
összeg. A bizottság a teljes építmény tervezését javasolja. A tervezési költség a nyertes 
pályázatban elszámolható költség. Kokas László tervező a tervezői díj fizetését két részletben 
történő fizetéssel elfogadja. 
 
A képviselő-testület az egészségház és községház tervezésére Kokas László tervezővel 
kötendő tervezési szerződést elfogadja  3.856 eFt-+áfa összegben, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    193/2008.(10.30)Kth.számú 
     h a t á r o z a t a 
   az egészségház és községház tervezői szerződés 
     Kokas Stúdió Bt-vel 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az Egészségház és Polgármesteri Hivatal 
   kiviteli és engedélyezési tervének elkészítésére 
   tervezési szerződést köt 3.856 eFt+áfa összegről 
   a Kokas Stúdió Bt-vel (1139. Budapest, Máglyaköz l. 
   képviselője: Kokas László) 
   Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés 
   aláírására. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
- Közművelődési rendelet hatályon kívül helyezése 
    
dr. Kiss Tamás jegyző: Az előterjesztésben leírtak alapján az elmúlt időszakban történt 
változások miatt indokolt a korábban hozott rendelet hatályon kívül helyezése és egy új 
rendelet megalkotása a jelenlegi helyzetnek megfelelően. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta az előterjesztésben leírtakat és 
hatályon kívül helyezi az 5/2000.(IV.27.)Ktr. számú rendeletét – az önkormányzat 
közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     11/2008.(10.30.)Ktr. számú 
           r e n d e l e t e 
   az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi 
   közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 
   5/2000.(IV.27.)Ktr. számú rendelet hatályon kívül 
     helyezéséről 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Egyebek 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Lakossági kérés, hogy szabja meg a képviselő-testület a 
településen, mikor lehet szemetet tüzelni. A Kossuth utcában több közvilágítási lámpa nem 
világít. 
 
Szabó Éva váli lakos: Az előző képviselő-testület hozott egy olyan rendeletet, hogy a 
településen a mozgóárusok mikor használhatnak hangjelzést. Ha lehet tartassuk be a 
rendeletben foglaltakat. 
 
- Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottságba külsős tag eskütétele 
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Tóth Ferencné polgármester a képviselő-testület előtt kiveszi az esküt Körmendi Krisztina 
bizottsági külsős tagtól, az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság tagjától. 
Munkájához sok sikert, erőt, egészséget kíván. 
 
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 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 


