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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. november 13-i rendkívüli 
üléséről 
 
Jelen vannak: 1./ 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 van jelen: 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1 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 TÁRGYALSÁA 
 
1./ BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása 
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja 
elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázaton résztvevők támogatását, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    194/2008.(11.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
   Ösztöndíj pályázaton résztvevők támogatásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
   Ösztöndíj pályázaton 10 fő részvételét támogatja 
   2009. évre.  
   A támogatási összeget 2.500.-Ft/fő a 2009. évi 
   költségvetésében biztosítja. 
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   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2009. december 31. 
 
2./ Váli Gasztro Kft. kérelme 
 
Tóth Ferencné polgármester: A közösségi ház bérlője kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez, hogy terembérlet megállapítását engedélyezze. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság a bérleti díjak összegével egyetért, azt elfogadásra javasolja, kéri az Idegenforgalmi, 
Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottságot, hogy az összegzőt készítse el a civil szervezetek 
támogatása kapcsán és a következő testületi ülésre terjessze be. 
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, mely szerint a képviselő-testület elfogadja a Váli 
Gasztro Kft által megállapított Közösségi ház terembérleti díját, melyről az alábbi határozatot 
hozta 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    195/2008.(11.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Közösségi ház terembérleti díj beszedésről 
    
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   hozzájárul, hogy a Váli Gasztro Kft. a Közösségi 
   házban terembérleti díjat vezessen be az alábbiak 
   szerint: 
   -     kisterem használat  1.000.-Ft+áfa/óra 

- étterem               3.000.-Ft+áfa/óra 
- nagyterem    4.000.-Ft+áfa/óra 

 
 

 
A képviselő-testület felkéri az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottságot, 
hogy készítsen összegzőt a civil szervezetek támogatása ügyében és terjessze a következő 
képviselő-testületi ülés elé. 
A képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    196/2008.(11.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a civil szervezetek támogatása ügyében 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   felkéri az Idegenforgalmi, Kulturális- és 
   Oktatásfejlesztési Bizottságot, hogy készítsen 
   összegzőt a civil szervezetek támogatása ügyében. 
 
   Felelős: bizottság elnöke 
   Határidő: 2008. november 27. 
 
3./ 2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
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Tóth Ferencné polgármester: A belső ellenőrzést a kistérség finanszírozza. Az Áht. 
értelmében az önkormányzatnak kell megvalósítani. Tudomásom szerint a Vértes Többcélú 
Kistérségi Társulásnál megszűnik a belső ellenőr foglalkoztatása, célszerű lenne más 
kistérséghez csatlakozni, hogy az önkormányzatnak ne kerüljön pénzbe. 
Ettől függetlenül a törvényi rendelkezésnek megfelelően november 15-ig a következő évre 
szóló ellenőrzési tervet el kell fogadni. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta az előterjesztésben foglalt 2009. évi belső 
ellenőrzési tervet, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    197/2008.(11.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Vál Község Önkormányzat 2009. évre vonatkozó 
     belső ellenőrzéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a B-Audit Kft által 2009. évben ellátandó belső 
   ellenőrzési feladattervét az „Éves ellenőrzési terv” 
   előterjesztett iratban foglaltak szerint határozza meg. 
 
   Felelős: jegyző 
   Határidő: 2009. év 
 
4./ Sportpályával kapcsolatos szükséges döntések 
 
Tóth Ferencné polgármester: A sportpálya építése kapcsán merült fel, hogy a terület adottsága 
miatt szükséges vakondhálót rendelni. Az árajánlat 632.334.-Ft összegről szól. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javasolja elfogadni az ajánlatot. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a sportpálya építéshez szükséges vakondháló 
megrendelést, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    198/2008.(11.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a sportpálya építéshez vakondháló megrendelésről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megrendeli az Orgona Kft-től a sportpálya 
   építéshez szükséges 6200 m2 vakondhálót 
   a sportpálya építés költségvetése terhére, 
   623.334.-Ft értékben. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
Dudás Béla képviselő: A tornaterem építésére gyűjtött összeg jó célt szolgálna a sportpálya 
építésénél.  
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Tóth Ferencné polgármester: Tudomásom szerint a Szülőföldem Alapítvány kezeli az 
összeget. 
 
A képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy keresse fel a tornateremre gyűjtött összeg 
kezelőjét és kérje fel a sportpálya építéshez az összeg felajánlására. A képviselő-testület 9 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    199/2008.(11.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a tornaterem építéshez gyűjtött összegről rendelkezés 
  
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   felkéri a tornaterem építéshez gyűjtött összeg 
   kezelőjét, hogy az összegről rendelkezzen a 
   sportpálya építés támogatására. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. december 31. 
 
5./ HÍDÉPÍTŐ Zrt által fizetendő összeg a garanciális munkák kiváltására 
 
Tóth Ferencné polgármester: A szennyvíz beruházás garanciális munkák kiváltását az 
önkormányzat pénzbeni megváltással kérte. Elkészültek a felmérések, mely alapján a 
Hídépítő Zrt. 3,5 mFt-+áfa összeget, összesen 4,2 mFt-ot ajánlott fel. Ezen összeg 
kifizetésével a Hídépítő Zrt-nek a garanciális kötelezettsége megszűnik. 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el az összeget. 
 
A képviselő-testület egyetért a Hídépítő Zrt. által,  szennyvíz beruházás  garanciális munkák 
kiváltására felajánlott 4,2 mFt átutalásával, melyről 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    200/2008.(11.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a szennyvíz beruházás garanciális munkák 
   kiváltása felajánlott összeg elfogadása a 
   Hídépítő Zrt-től 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a szennyvíz beruházás garanciális munkák 
   kiváltására a Hídépítő Zrt által felajánlott 
   4,2 mFt-ot elfogadja. 
   A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 
   a Hídépítő Zrt-nek a szennyvíz beruházás 
   kapcsán a garanciális kötelezettsége ezen 
   összeg átutalásával megszűnik. 
 
   Felelős: polgármester 
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   Határidő: 2008. december 31. 
 
6./ Felszívni vízelvezetéssel kapcsolatos egyeztető tárgyalás 
 
Tóth Ferencné polgármester: Alcsútdobozon került megtartásra a felszíni vízelvezetéssel 
kapcsolatos társulási tanácsülés, ahol arról született döntés, hogy az érintett önkormányzatok a 
garanciális munkák kiváltására kapott összeget egyenlő arányban kapják meg, mely összeg az 
alcsútdobozi önkormányzat elkülönített számláján van. A társulási tanács  Alcsútdoboz 
Önkormányzatát felkérte, hogy a településenkénti  5,5-5,5 mFt-ot 8 napon belül utalja át az 
érintett önkormányzatoknak. Alcsútdoboz Önkormányzat polgármestere, mint gesztor ezen 
döntés végrehajtását megtagadta. Kérem a képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel arra, 
amennyiben nyolc napon belül nem utalja át Alcsútdoboz Önkormányzata az 5,5 mFt-ot úgy 
felszólító levelet küldjünk, hogy pert indítunk, amennyiben a pénz nem kerül átutalásra. A 
polgármester úr arra hivatkozik, hogy a felszíni vízelvezetés kapcsán már a peres úton történő 
követelése miatt nem hajlandó utalni az összeget. 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a polgármester asszony felvetését és felhatalmazza a 
felszólító levél elküldésére, melyről 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    201/2008.(11.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a felszíni vízelvezetés garanciális munkák 
   kiváltására kapott összeg követeléséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben 
   Alcsútdoboz Önkormányzata nyolc napon belül 
   nem utalja át a felszíni vízelvezetés garanciális 
   munkák kiváltására kapott, Vál Önkormányzatát 
   megillető 5,5 mFt-ot, úgy felszólító levélben 
   hívja fel Alcsútdoboz Önkormányzat polgármesterének 
   figyelmét, hogy pert indít az összeg érvényesítése 
   ügyében. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. november 30. 
 
7./ Köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A 2003. évben, a képviselő-testület által elfogadott rendeletben 
illetménykiegészítést állapított meg a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
részére. 
A jogszabályi változások és a hibás rendeletalkotás miatt szükséges a 2003. évben alkotott 
10/2003.(XI.31)Ktr. rendelet 3.§-ban foglaltak hatályon kívül helyezése és külön rendelet 
alkotása a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők 
illetménykiegészítéséről. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről szóló rendelet tervezetet, melyről az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    12/2008.(11.13.)Ktr. számú 
     r e n d e l e t e 
   a Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület  
   Hivatalában, a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
   köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről 
 
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
és az ülést bezárja, zárt ülést rendel el. 
 
     -k.m.f.- 
 
 
 
  Tóth Ferencné     dr. Kiss Tamás 
  polgármester             jegyző 
 
    
 
    
 
 
     
    
 
    
   


