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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. november 27-i üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  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 
  2./ Krúdy Péter  igazgató 
  3./ Fábián Lászlóné  ÁMK gazd.ea. 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
A polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel 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: Tájékoztatja a képviselő-testületet Kajászón tartott 
adósságrendezési eljárás kapcsán tartott tárgyalásról. Kajászó község még fogadja el Vál 
község követelését. Szeptember 1-től az alsó tagozatos gyerekeket Martonvásárra viszik át, 
megszűnik az alsó tagozat Kajászón. Felértékeltették az önkormányzati ingatlanokat, azokat 
próbálják eladni.  
A felszíni vízelvezetés ügyében egyeztettem az ügyvéd úrral 250 eFt+áfa összegért vállalja a 
per lefolytatását. Óbarok község peren kívül kíván megegyezni Alcsútdobozzal. A négy 
önkormányzat fogja továbbvinni a pert. Továbbra sem kaptuk meg az 5,5 mFt-ot a garanciális 
munkák kiváltására. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Megkérdezi, hogy a bírósági eljárás során biztosan jóra 
számíthatunk? Mi lehet a veszteségünk? 
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Tóth Ferencné polgármester: A 8,3 mFt a veszteségünk, melyet jogerős ítélettel állapított meg 
a bíróság. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal döntött, hogy bízza meg az önkormányzat a Bérces 
Ügyvédi Irodát a felszíni vízelvezetés peres ügyének vitelére 250 eft+ára összegért, 
településenként. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    203/2008.(11.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a felszíni vízelvezetés peres ügyének vitelével 
   megbízás Bérces Ügyvédi Iroda részére 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a felszíni vízelvezetés peres ügyének vitelével 
   megbízza a Bérces Ügyvédi Irodát 250 eFt+áfa 
   összegért. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
A jelentés a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámolóval kapcsolatban más 
hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a közbenső döntéssel együtt elfogadta, 
határozathozatal nélkül 9 igen szavazattal. 
 
2./ Az Önkormányzat I-III.n.évi költségvetés beszámoló elfogadása 
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta az Önkormányzat I-III.n.évi 
költségvetési beszámolóját, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    204/2008.(11.17.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az I-III. n.évi költségvetési beszámoló elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   elfogadta az Önkormányzat I-III.n.évi költségvetési 
   beszámolóját. 
 
3./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az I-III. névi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg 
szükséges a költségvetési rendelet módosítása. 
 
A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján a 2008. évi költségvetési rendelet 
módosítását elfogadta, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
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    13/2008.(11.27.)Kth. számú 
     r e n d e l e t e 
   az önkormányzat 1/2008.(02.27.)Ktr. számú 
   2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4./ Az Önkormányzat 2009. évi koncepciójának elfogadása 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megvitatta. Az anyagban a jövő évi elképzelések benne vannak, Iránymutató a jövő évre. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Bízik a költségvetésben, reméli nem kell a koncepcióban 
szereplő megszorításokat alkalmazni. 
 
Nagy Imréné képviselő: Meg kell keresni a lehetőségét annak, hogy az átlag állampolgárokat 
ne sújtsuk jobban (adóemelés). 
 
A képviselő-testület a 2009. évi koncepciót  7 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    205/2008.(11.27.)Kth. számú 
                   h a t á r o z a t a 
             2009. évi koncepció elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta a 2009. évi koncepciót 
   és utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az abban 
   foglaltakat a 2009. évi költségvetésbe építse be. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2009. 02. 15. 
 
5./ Közösségi ház igénybevételének finanszírozása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja a 
vállalkozó részére történő bérleti díj kifizetését és a civil szervezetek általi rendezvények 
terembérleti díjának finanszírozását, mely éves szinten mintegy 2.2 mFt. A vállalkozó az 
épületre bérleti díjként havi 50 eFt-ot fizet, ami levonható ebből az összegből, ezáltal 
elmondható, hogy a társadalmi (civil) szervezeteket az önkormányzat 1,6 mFt összeggel 
támogatja éves szinten. 
 
A képviselő-testület 8 igen,  és 1 tartózkodással elfogadta a Közösségi ház üzemeltetőjének a 
Gasztro Kft-nek 609.600.-Ft bérleti díj kifizetését engedélyezi 2008. május 5. és október 31-i 
időszak tekintetében. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    206/2008.(11.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
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   a Közösségi ház bérleti díjának kifizetéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Közösségi ház bérleti díj kifizetését 609.600.-Ft 

összeg erejéig engedélyezi 2008. május 5. 
   és október 31-ig terjedő időszakra a Váli Gasztro 
   Kft. részére a településen működő civil szervezetek 
   támogatására. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal  
 
A képviselő-testület az Idegenforgalmi Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság által 
készített előterjesztést a civil szervezetek támogatására vonatkozóan – programok szervezése 
a közösségi házban –7 igen, 1 nem és l tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    207/2008.(11.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
              a közösségi ház hasznosításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Közösségi ház hasznosítását a civil szervezetek 
   által szervezendő programok figyelembevételével 
   támogatja 2.264.400.-Ft/év összeggel. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
6./ Az állattartás helyi szabályozásáról szóló rendelet elfogadása 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A rendelettervezet átdolgozásra került, a javasolt módosítások 
megtörténtek. A rendelet  l.sz. melléklete maga az adatlap, melyet az állampolgároknak kell 
kitölteni, minden év március 31-ig, mint egy bevallást.  
 
Nagy Imréné képviselő: Az adatlap szolgáltatást nem tartom jónak. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Honnan fog tudomást szerezni a lakosság a rendeletről? 
 
Tóth Ferencné polgármester: A közmeghallgatáson, illetve a hirdetőtáblákon elhelyezett 
hirdetményekből. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A 8 §. (4) bekezdésében az 5 m határ a közterülettől, ez túlzott. 
Faluhelyen senkinek nem ilyen az udvara, hogy ez betartható legyen. 
 
A képviselő-testület a rendelet 8.§. (4) bekezdésében foglaltakat 7 igen és 2 nem szavazattal 
elfogadta, így marad a rendeletben, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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    208/2008.(11.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az állattartási rendelet  tervezet 8.§. (4) bekezdés elfogadása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az állattartási rendelet tervezet 8.§. (4) bekezdés 
   szerinti szövegezést elfogadja, azt javasolja 
   a rendeletbe beépíteni. 
 
   Felelős: jegyző 
   Határidő: 2008. 12.01. 
 
A képviselő-testület a közbenső döntésekkel együtt elfogadta az állattartás helyi 
szabályozásáról szóló rendelettervezetet 9 igen szavazattal, melyről az alábbi rendeletet 
alkotta. 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    14/2008.(11.27.)Ktr. számú 
     r e n d e l e t e 
             az állattartás helyi szabályozásáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7./ Gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A Szociális-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta. A rendelet tervezet 10. §. /4/ bekezdését javasolja kivenni a 
bizottság, ugyanis erőnkön felül nem tudunk támogatást adni. Ahol egy gyermeket kell 
támogatni két szülő esetében, ott már nagyon nagy baj van. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Egyre több a fogyatékos gyerek. Eddig ilyen rendelet nem volt, 
most át kell gondolni a támogatásokat. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Két szülős egy gyermek is kapjon támogatást. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Az előterjesztés mellékletét képező táblázatot figyelembe 
véve javasolja, hogy a jövedelem/fő öregségi nyugdíjas %-a egységes legyen, 140 %. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A 10.§. egészüljön ki (5) bekezdéssel, miszerint a megítélt étkezési 
térítési díjkedvezményt a hatáskörrel rendelkező bizottság féléveként felülvizsgálja. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: A térítési díjkedvezmény minden gyereknél egységesen 10 
% legyen. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Támogatás váli állandó lakosra vonatkozik. 
 
/Megérkezett Dudás Béla képviselő, így a testület létszáma 10 fő./ 
 
Összegezve az elhangzottakat a polgármester szavazásra teszi fel a gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló rendelet tervezetet, miszerint az étkezési térítési díj kedvezmény 10 hónap 
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időtartamra szól, váli állandó lakosra vonatkozik, valamint a kedvezményes térítési díj 
gyermekenként 10 % és a jövedelem/fő öregségi nyugdíj 140 %-a. A rendelettervezet 
kiegészül a 10.§ (5) bekezdéssel. A képviselő-testület a közbenső javaslatokkal 9 igen 
szavazattal és l tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    15/2008.(11.27.)Ktr. számú 
     r e n d e le t e 
            a gyermekvédelmi ellátásokról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8./ Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 
Nagy Imréné képviselő: A Szociális-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és a gyógyító ellátás mértékét a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 25 %-ában javasolja elfogadni.  
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A jövedelemhatár emelést javasolja a bizottság elfogadni 180 
%, ill. 220 % -ban. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A rendelet január 1-én lép hatályba, az elhangzott módosítási 
javaslatokkal együtt. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta az egyes szociális 
ellátásokról szóló 2/2007.(IV.1.)számú rendelet módosításáról. 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
    16/2008.(11.27.) Ktr. számú  
            r e n d e l e t e 
            az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2007.(IV.1.) számú rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
9./ Társulási Megállapodás elfogadása a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat létrehozásáról 
 
Tóth Ferencné polgármester: Óbarok község elfogadta a megállapodást. 
 
Dudás Béla képviselő: A tisztánlátás érdekében kérdezi – az állami normatívát hogyan 
kapjuk? Kell-e még hozzátenni az alapellátáson felül?  
 
Tóth Ferencné polgármester: Az állami normatívát Vál igényli. Az alap normatíva és a 
kiegészítő normatíva vitatható, nem tudjuk, hogy mi kerül elfogadásra. Az alapnormatíva 
Válba érkezik, minden kiadás innen történik. Az önkormányzatoknak az állandó lakónépesség 
alapján kell a támogatást hozzá tenni. A működési engedélyt megkértük. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Mikor kezdődik a tényleges munka, hol lesz a székhelye, milyen 
szakemberrel? 
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Tóth Ferencné polgármester: Január 1-től, két és fél álláshellyel, egy vezető és családgondozó 
beosztottal, A székhely az ÁMK, az iroda a Polgármesteri Hivatalban lesz. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Megjelent a pályázati kiírás, melyre számos pályázat érkezett. A 
fél állást nem hirdettük meg, mert Óbarok jelezte, hogy be tudja tölteni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Véleményem szerint gyakorlati tapasztalata legyen a 
pályázónak, hogy hogyan működjön a gyermekjóléti szolgálat. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a Társulási Megállapodást a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan Tabajd és Óbarok községekkel együtt. 
A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat képviselő-testület 
    209/2008.(11.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
   Társulási Megállapodás elfogaldásáról 
   Tabajd és Óbarok községekkel 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti 
   Szolgálatra vonatkozó Társulási Megállapodást 
   Tabajd és Óbarok községekkel. 
 
   Felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
   Megállapodás aláírására. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. december 31. 
 
(Társulási megállapodás a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
10./ Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság munkájáról szóló beszámoló 
elfogadása 
 
A képviselő-testület vita nélkül 10 igen szavazattal elfogadta az Idegenforgalmi, Kulturális- 
és Oktatásfejlesztési Bizottság munkájáról szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    210/2008.(11.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési 
   Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megvitatta és elfogadta módosítás nélkül az 

 Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési  
Bizottság munkájáról szóló beszámolót. 



 8

 
11./ Bejelentések 
 
- Térítési díjak 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az étkezési térítési díjakra 
vonatkozó előterjesztést, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    17/2008.(11.27.)Ktr. számú 
     r e n d e l e t e 
   az intézményi étkezési térítési díjakról 
     2009. 01. 01-től kezdődően 
 
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 
 
- Fejlesztési koncepció 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Településrendezési Terv módosítása kapcsán a megyei 
főépítész kérte az önkormányzattól a fejlesztési koncepciót. Kérem a képviselő-testületet, 
hogy vitassa meg és fogadja el. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta Vál Község Fejlesztési 
Koncepcióját, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    211/2008.(11.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Vál Község Fejlesztési Koncepciójának elfogadása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   elfogadta Vál Község Fejlesztési Koncepcióját. 
 
(Fejlesztési koncepció a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
- Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Erre a pályázatra az önkormányzat nyújthat be pályázatot. A 
program technikai eszközöket von maga után. Szeretnénk a programhoz kapcsolódni. Három 
éves időszakot vesz igénybe. Óvoda tekintetében 5-7 mFt összegre, iskola tekintetében 10-25 
mFt összegre pályázhatunk.  100 %-os a támogatottság. A pályázati összegből elszámolható a 
pályázat írás és szaktanácsadói díj is. A program bevezetésével egyidejűleg a kollegáknak 120 
órás tanfolyamon kell részt venni.  
 
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a pályázat 
benyújtását, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    212/2008.(11.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, 
   egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben” 
   pályázat benyújtásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    a TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás,  

egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben”  
címmel pályázatot nyújt be. 
 
Felelős: ÁMK igazgató 
Határidő: folyamatos 

- Kistérségi közoktatáshoz csatlakozás 
 
A képviselő-testület egyenlőre nem kíván csatlakozni a kistérségi közoktatáshoz, mely 
döntésről 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    213/2008.(11.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   közoktatási kistérségi szintű átszervezésről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a közoktatási intézményei (iskola, óvoda)  
   kistérségi szintű átszervezésében egyenlőre 
   nem kíván részt venni, de  támogatja 
   azon települések szándékait, akik részt kívánnak 
   venni a kistérségi fenntartású közoktatási 
   intézmények létrehozásában. 
 
   Határidő: azonnal 
   Felelős: polgármester 
 
- Útfelújítási pályázati lehetőség 
 
Tóth Ferencné polgármester: Belterületi gyűjtő utak felújítására kiírásra kerül ismét pályázat. 
Kérdés, hogy foglalkozzunk-e vele. A támogatás mértéke 70 %. Kérjünk-e árajánlatot, 
költségbecslést?  Megbeszélést folytattam a Petőfi u., Damjanich u. felső szakasza, Kisköz, 
Kossuth Lajos u., Szt.István tér, Széchenyi u. vonatkozásában, a pályázati összeg 75 mFt. 
 
A képviselő-testület az útfelújításra vonatkozó árajánlat megrendelését támogatja, melyről 10 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    214/2008.(11.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   belterületi utak felújítására árajánlat kérés 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   árajánlatot kér a belterületi utak felújítására 

- Petőfi Sándor u., Damjanich u., Kisköz, 
   Kossuth Lajos u., Szt. István tér, Széchenyi u. – 
   helyszínek megjelölésével. 
    
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
- Vajda ház mellé  pedagógiai foglalkoztató  
 
Tóth Ferencné polgármester: A Petőfi Irodalmi Múzeumtól a Vajda ház mellé pedagógiai 
foglalkoztató megépítéséhez 3,5 mFt-ot kaptunk. Felhatalmazást kérek a képviselő-testülettől 
az 54 m2-es konténer megrendeléséhez, amely ingatlan kielégíti a Petőfi Irodalmi Múzeum 
elvárásait. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a konténer megrendelést, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    215/2008.(11.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Vajda ház mellé pedagógiai foglalkoztató 
   kialakításhoz konténer rendelés 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Vajda ház mellé pedagógiai foglalkoztató 
   kialakításához 54 m2-es konténert rendel a 
   Petőfi Irodalmi Múzeum által támogatásként 
   kapott 3,5 mFt terhére. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
- Fehérvár Televízió ajánlata  
 
Tóth Ferencné polgármester: Fejér Megye Gyöngyszemei címmel települést bemutató film 
készítésére tett ajánlatot a Fehérvár Televízió. A film gyártási költsége 150 eFt+áfa. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem támogatja a települést bemutató film 
megrendelését. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással nem támogatja a Fehérvár 
Televízió ajánlatát, a települést bemutató kisfilm megrendelését, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülte 
    216/2008.(11.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Fehérvár Televízió települést bemutató kisfilm 
              készítés ajánlatáról 



 11

  
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   nem rendeli meg a Fehérvár Televíziótól a 
   települést bemutató kisfilm elkészítését. 
 
   Felelős .polgármester 
   Határidő: tájékoztatás 2009. 01. 15. 
 
- Megállapodás módosítás gyermekjóléti szolgálat ellátására vonatkozóan 
 
Tóth Ferencné polgármester: Jogszabályi változások miatt van szükség a megállapodás 
módosítására. Vál község önkormányzata 2008. december 31. napjával kilép a társulásból, 
bejelentettük kilépési szándékunkat. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 10 igen szavazattal elfogadta a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás keretében, szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat 
ellátó intézményi mikrotársulásra vonatkozó megállapodás módosítást, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    217/2008.(11.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
   Társulás keretében, szociális alapszolgáltatási 
   és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi 
   mikrotárulás megállapodás módosításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   elfogadja a Vértes Többcélú Kistérségi 
   Önkormányzati Társulás keretében, szociális 
   alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat 
   ellátó intézményi mikrotársulás megállapodás 
   módosítását. 
   Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
   módosított szövegezésének aláírására. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
- Térítési díj rendelet módosítás 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Az intézményi térítési díjakra vonatkozó rendelet módosítása 2008. 
február 27-én elfogadásra került, a meghatározott összegek kerültek beszedésre. A rendelet 
módosítása azért szükséges, mert nem szerepel a rendeletben, hogy mikortól hatályos. A 
rendelet 2008. március 1-től hatályos,  akkortól került alkalmazásra. 
 
Ezen rendelet módosítását kérem a képviselő-testülettől, melyet 10 igen szavazattal elfogadott 
és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
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     18/2008(11.27.)Ktr.számú 
       r e n d e l e t e 
  az intézményi díjakról szóló   2 /2008.(II.27.)Ktr. számú rendelet 
     kiegészítéséről 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Egyebek 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A Magyar köz állapota egyre romlik, célszerű lenne közlekedési 
tábla kihelyezése, behajtani tilos! 
 
Tóth Ferencné polgármester: A településen a közlekedés biztonság érdekében lesz egy 
bejárás, akkor határozzuk meg szakemberekkel, hogy hova milyen táblát helyezünk ki. 
 
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 
 
 
     
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


