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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 10-i üléséről 
 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  4./ dr. Milvius Lóránt  képviselő 
  5./ Nagy István  képviselő 
  6./ Sigmond Péter  képviselő 
  7./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  8./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
Meghívottként vannak jelen: 
 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
  2./ Szalai István  Fejérvíz Zrt. 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1 fő 
képviselői létszámból  8 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Víz- és csatornadíj megállapítás 
 
Szalai István Fejérvíz Zrt.: A közgyűlés 5,7-6,7 %-os díjemelést fogadott el. Ez a díj 
önköltség szintű nyereséget, eredményt nem tartalmaz. Belső tartalék feltárásával 
ellensúlyozni kell a költségváltozásokat.  
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a díjemelési 
javaslatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. Kéri, hogy a hivatal vizsgálja felül az 
iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Fejérvíz Zrt-nek. 
 
Szalai István Fejérvíz Zrt.: Az elmúlt években nem fizetett a Fejérvíz Zrt iparűzési adót, de 
2009. évben várhatóan megjelenik a fizetési kötelezettség. 
 
(Megérkezett Nagy Imréné, így a testület létszáma 9 fő.) 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: A 80 Ft-os bérleti díjat említi. 
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Szalai István Fejérvíz Zrt.: Az egységes bérleti díjat szeretnénk a három településen 
érvényesíteni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A bérleti díj fejlesztési célra történő tartalékolásáról döntött a 
társulási tanács és a képviselő-testület.  A vezetékrendszerre folyamatosan nagyobb 
költségeket kell fordítani. Fejleszteni egységesen fogunk. A rendszer működtetése kapcsán a 
kimutatásban a bérek és járulékok többe kerülnek, mint az anyagköltség. Az ivóvíz-
szolgáltatás esetében a személyi juttatások költsége magas, véleményem szerint. Szükséges 
ennyi fő foglalkoztatása? 
 
Szalai István Fejérvíz Zrt.: A három település vezetékhálózatának folyamatos üzemeltetését 
ennyi fővel lehet a jogszabályok szerint ellátni. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: A vízfogyasztás hogyan alakult? Tudomásom szerint csökkent. 
 
Szalai István Fejérvíz Zrt.: A vízfogyasztás stagnál, a három településen egyaránt. Kapacitás 
tartaléka van mindhárom településnek. A műszaki előkészítésben maximálisan részt veszünk. 
A bérleti díj fizetés előleggel elő tudjuk segíteni az önrész biztosítását. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A vízdíjat részletesen meg kell indokolni, hogy miért van eltérés a 
lakosság és közületi díj között. 
 
Szalai István Fejérvíz Zrt.: Az ivóvíz számlázás a lakosság részére 6 havonta történik, ill. az 
óraállás leírása is, a közületeknél viszont havonta. Ez is okoz költség eltérést. A lakosságnál  a 
fogyasztás stabil, a közületeknél nem így működik.  
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra  a víz- és 
csatornadíj előterjesztést, melyet a képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 1 
tartózkodással elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    19/2008.(12.10.)Ktr. számú 
           r e n d e l e t e 
                 a víz- és csatornadíjról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
2./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: A felszíni vízelvezetéssel kapcsolatos peres ügy folyamatban 
van. Az ügyvédek 8-án a tárgyaláson részt vettek. További egyeztetésekre van szükség. 
Óbarok próbál peren kívül megegyezni. 30 napos haladékot kaptak az érintett felek további 
egyeztetésre. 
A Közigazgatási Hivatal által indított per tárgyalására kerül sor.  Felek az előzetesen elküldött 
anyagot nem kívánták kiegészíteni.  
A község valamennyi úthálózatát bejártuk, melyről forrástérkép összeállítás készül. 
A konténer öltözők leszállításra kerültek a sportpályához. 
Részt vettem a Fejér Megyei Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsági ülésén, ahol Vál 
község Településrendezési tervéről volt szó. A bizottság ütemezetten javasolja a belterületbe 
vonást. 
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Folyamatos az egyeztetés rendezési tervvel kapcsolatosan. 
Elkezdődött az elszármazottak találkozójának, illetve az adventi vásár megszervezése. 
December 20-án a 75 év feletti idősek köszöntése lesz a Közösségi házban. 
 
A két ülés közötti beszámolóval kapcsolatban hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül. 
 
3./ Beszámoló a Váli Önkéntes Tűzoltóság munkájáról 
 
Nagy István képviselő, VÖT elnöke: Kiegészítésként elmondja, hogy módosították az 
alapszabályt, az időszerű kérdések miatt. Egyesítették a két szervezet alapszabályát, mely 5 
évre szól. A tisztségviselők elnevezését módosították, nem titkár, hanem parancsnok 
helyettesként szerepel, határozott időre. A támogatási összegek csökkenőben vannak, vagy 
teljesen megszűnnek. Volt ellenőrzésünk, utóellenőrzésünk a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről, a zárás a közeljövőben lesz. Sok hibát kijavítottunk, 
de van még pótolni való.  
 
Nagy Imréné képviselő: Köszönet a tűzoltóság mindennemű munkájáért. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Nagy eredmény, hogy nem kell támogatást nyújtani a VÖT 
részére, megkeresték a lehetőséget a bevétel növelésére. Az intézményekben sok munkát 
végeztek, köszönet érte. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A VÖT úgy érezte, hogy önkormányzatunk intézménye. Ezzel is 
nagymértékben elfogadottságukat, szükségszerűségüket jelezték. A fenntartóval a 
közreműködés a jó partnerséget jelzi. Nem kis harcot vívtunk, hogy a szervezet életben 
maradjon a terület elhatárolás miatt. A helyhez és adottságokhoz mérten mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy tudjanak önállóan működni.  
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a Váli 
Önkéntes Tűzoltóság munkájáról szóló beszámolót, melyet a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    221/2008.(12.10.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
   a Váli Önkéntes Tűzoltóság munkájáról szóló 
    beszámoló elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megvitatta és elfogadta a Váli Önkéntes 
   Tűzoltóság munkájáról szóló beszámolót. 
 
4./ Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesület fő tevékenysége a 
hagyományőrzés, a tűzoltó emlékház üzemeltetése és a körzeti versenyeken való részvétel, 
felkészítés. Nagyon szép eredményeket érnek el minden évben. 
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Nagy István képviselő: Az egyesületben vezetőség váltás történt, akik nagy vehemenciával 
láttak neki a munkának. A két szervezet, a tűzoltóság és a tűzoltó egyesület kiegészíti 
egymást, jó a kapcsolat. 
 
A képviselő-testület az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról szóló beszámolót 9 igen 
szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    222/2008.(12.10.)Kth.számú 
     h a t á r o z a t a 
   az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
    szóló beszámoló elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megvitatta és elfogadta a Váli Önkéntes Tűzoltó 
   Egyesület munkájáról szóló beszámolót. 
 
5./ Építményadó rendelet módosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A koncepció elfogadásakor döntött a képviselő-testület, hogy a 
helyi adók körébe tartozó építményadó rendeletet felülvizsgálja, a díjmértéket megemeli a 
bevételek növelése érdekében. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén 
javaslatként hangzott el, hogy emeljük meg 100 %-al a utak felújításának költségére, idejére. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A 10 %-os adó emelésnek nagyon nagy lélektani hatása van, nem 
tudom ér-e annyit.  
 
Tóth Ferencné polgármester: Nem csak az anyagi vonzata a fontos, hanem a hitel 
törlesztéshez szükséges, hogy mindent megteszünk bevételeink növelése érdekében. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A be nem folyt ingatlan adók ügyében jár-e el a hivatal és 
milyen sikerrel? Nem terhelhető tovább a lakosság. Nem azért szavaztam meg az adót, hogy 
két év múlva emeljünk. Nem csak az önkormányzatok dolga a lakosság szinten tartása. Az 
állam nem vonulhat ki. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az I-III. n. évi értékelés alapján a 2007. évi be nem fizetett adó 
1,7 mFt. Benyújtottuk az inkasszót, a behajtás elindult. Mulasztási bírság került kiszabásra. 
Az adóerő képesség vizsgálatakor megnézi a Kincstár , hogy hogyan szólítja fel és hányszor a 
lakosságot a hivatal. Amit a lakó bevallott – önbevallás van – azután az adót meg kell fizetni.  
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Az önkormányzat vezetésének kötelezettsége, hogy 
mindenféle bevételt figyelembe véve megpróbáljon oly módon gazdálkodni, hogy az 
önkormányzat ne kerüljön csődbe. Egy biztos, az építményadó bevezetése kapcsán az 
önkormányzat az előző testülethez képest 9 mFt-al jobb helyzetbe került. A mostani 10 %-os 
emeléssel a 900 eFt elhanyagolható összeg, annak ellenére, hogy a polgármesternek 
kötelessége a képviselő-testület elé terjeszteni az emelést, mivel a koncepcióban szerepel. Én 
sem támogatom az építményadó emelést. Más bevételi forrást kell találni. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Az építményadóval kapcsolatos fizetési morál jól alakult. 
Elgondolkodtató, hogy meg merjük-e lépni. 
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Sigmond Péter képviselő: 100 %-os emelést javasoltam a bizottsági ülésen. Kérdés, hogy 
tönkre akarjuk tenni, vagy meg akarjuk menteni a falut. Ezt csak két évre javasolnám, addig 
amíg az utakat rendbe tesszük. 
 
Nagy Imréné képviselő: Most, amikor mindenhol létszámleépítés van, az emberek 
munkanélkülivé válnak, nem léphetjük meg az adóemelést. Egyszerű családokat nem lehet 
tovább szorítani. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Ha a szennyvíz beruházás kapcsán az utak helyreállítása 
megtörténik, akkor csak töredékét kellene az utak helyreállítására fordítani.  
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Értem képviselő-társam gondolatmenetét az utak 
helyreállítása kapcsán. Nem tudjuk, hogy nyertes lesz-e a pályázatunk 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott a polgármester felteszi szavazásra a módosító 
indítványt a 100 %-os emelésre vonatkozóan, melyet a képviselő-testület 2 igen, 5 nem és 2 
tartózkodással nem fogadott el, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    223/2008.(12.10.)Kth. számú  
     h a t á r o z a t a 
   az építményadó 100 %-os díjemelésére vonatkozóan 
  
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   nem támogatja az építményadó 100 %-os emelését. 
 
 
A polgármester asszony felteszi szavazásra a 15/2006. számú rendelet helybenhagyását, a 
díjtétel érvényben tartását, melyről a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi döntést 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    224 /2008.(12.11.)Kth. számú  
     h a t á r oz a t a  
   az építményadóról szóló 15/2006.(12.20.)Ktr.számú 
    rendelet  hatályban  tartásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   nem kívánja emelni az építményadót, így a 
   15/2006.(12.20.)Ktr. számú rendeletét hatályában 
   tartja, az építményadó mértékét 2009. évben 
   nem növeli. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
Ezt követően a polgármester asszony felteszi szavazásra azon szándéknyilatkozat elfogadását, 
miszerint a képviselő-testület szándékát fejezi ki, amennyiben az útfelújításra benyújtandó 
pályázat nyertes lesz, a pályázathoz szükséges saját erő biztosításához az építményadóra 
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szükség van, újra napirendre tűzi a rendelet felülvizsgálatát. A képviselő-testület a 
szándéknyilatkozatot 6 igen 2 nem és 1 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    225/2008.(12.10.)Kth. számú 
     h a t á r oz a t a 
    az úthálózat felújítására benyújtandó pályázat 
   önerő biztosításához az építményadó rendelet 
   felülvizsgálatának lehetőségéről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   szándékát fejezi ki, amennyiben az úthálózat 
   felújításához benyújtandó pályázat nyertes lesz, 
   a saját erő biztosításához az építményadó rendeletet 
   felülvizsgálja. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
6./ Idegenforgalmi adó rendelet elfogadása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja 
elfogadásra az idegenforgalmi adórendeletet. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Módosításra javaslom – az 1.§. /b/ bekezdésének kivételét, valamint 
a 4.§. módosítását azzal, hogy nem az önkormányzat pénztárába kell befizetni az adót, hanem 
külön erre az adónemre nyitott idegenforgalmi adó számlára. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Azoknak a vállalkozóknak kell befizetni ezen adót, aki 
szálláshelyet ad el – a szállást igénybevevő fizeti meg vállalkozónak -. Minden beszedett 
adóforint mellé 2 Ft-ot ad az állam. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal a módosításokat figyelembe véve elfogadta az 
idegenforgalmi adóról szóló rendeletet, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    20/2008.(12.10.)Ktr. számú 
        r e n d e l e t e 
        az idegenforgalmi adóról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7./ Luxusadó rendelet módosítása 
 
A képviselő-testület az előerjesztés alapján 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a 
luxusadóról szóló rendelet módosítását, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    21/2008.(12.10.)Ktr. számú 
     r e n d e l e t e 
a Vál Község Önkormányzatának a luxusadóról szóló, 10/2007.(XI.29.) számú Ktr. 
rendeletével módosított 7/2006.(III.30.) Ktr. számú rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8./ Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a rendelet tervezet 
elfogadását javasolja. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Az Ötv. lehetőséget nyújt, hogy a  társadalmi megbízatású 
polgármester főállású polgármester lehet a ciklusban egyszer. A polgármester asszony azzal a 
kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy 2009. január 1-től főállású polgármesterként 
kíván dolgozni. Jelen pillanatban is, társadalmi megbízatású polgármesterként úgy dolgozik 
itt, mintha főállású lenne. Kérem a képviselő-testületet fogadja el a polgármester asszony 
kérelmét és döntését és az átmeneti gazdálkodásba 2009. január l-től ezt a fajta fizetésbeli 
különbséget állítsa be. A polgármester asszony kérése, hogy a minimálisan adható munkabért 
állapítsa meg a képviselő-testület. Az önkormányzat, a hivatal és a képviselő-testület javára 
fog válni a váltás. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Nem ígérem meg, hogy többet leszek a hivatalban mint eddig, 
de nem is az a fontos, hanem hogy mit teszek le az asztalra. A főállású polgármester erkölcsi 
indíttatás volt, nem anyagi. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A polgármester asszony a választásokon társadalmi 
megbízatással indult. Lehet, hogy a választópolgárok ezért szavaztak rá. Most főállású 
megbízatást kért, a választópolgároknak valahol válaszolni kell. 
 
Tóth Ferencé polgármester: Zsirai Győző tiszteletdíjasként indult a kampányban, főállásúként 
dolgozott. Elnézést kérem azoktól, akik úgy érzik, hogy ezzel becsaptam őket, de én úgy 
vélem, hogy a települést érintő elhivatottságot nézte a választópolgár.  
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet tervezet 
1.§.-t egészítsük ki /6/ bekezdéssel a következő szövegezéssel: 
A polgármesteri tisztség megváltozásából… 
 
A képviselő-testület az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet tervezetet 
elfogadta a módosításokkal együtt 9 igen szavazattal, melyről az alábbi rendeletet alkotta. 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    22/2008.(12.16.)Ktr. számú 
        r e n d e l e t e 
                    az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
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dr. Kiss Tamás jegyző: A polgármester főállású megbízatása miatt az SZMSZ ide vonatkozó 
szakaszát is módosítani szükséges, az 55.§. /1/ bekezdést, mely szerint a polgármester 
megbízatását főállásban látja el 2009. január 1-től. 
 
A képviselő-testület az SZMSZ módosítását 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    23/2008.(12.10.)Ktr. számú 
     r e n d e l e t e 
 a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
12/2006.(11.09.)Ktr. számú rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 
 
A polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 
A szünetben a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülést tartott, ahol a 
főállású polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról tett javaslatot a 
képviselő-testületnek. 
 
A szünet után átveszi az ülés vezetését az alpolgármester, mivel Tóth Ferencné polgármester 
bejelentette érintettségét. 
 
Az alpolgármester felteszi szavazásra a polgármester asszony kizárását a szavazásból, melyről 
7 nem és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta a képviselő-testület: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     226/2008.(12.10.)Kth.számú 
      h a t á r o z a t a 
   a polgármester kizárásáról a szavazásból 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   nem zárja ki a polgármestert a szavazásból. 
 
Ezt követően az alpolgármester felteszi szavazásra a polgármester illetményére és költség 
térítésére vonatkozó javaslatot, miszerint a főállású polgármester illetménye a mindenkori 
köztisztviselői illetményalap 8,5-11 közötti szorzószáma alapján kell meghatározni, a 
bizottság  9-szeres szorzót javasol, így a polgármester illetménye 347.900.-Ft, a jogszabályi 
előírások szerint a költségátalány mértéke az alapilletmény 20-30 %-ig terjedhet. A bizottság 
javaslata a polgármester költségátalányának 30 %-ban történő megállapítását javasolja, mely 
104.370.-Ft. 
A képviselő-testület az elhangzott javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    227/2008.(12.10.)Kth. számú 
     h a t ár  o z a t a 
   a főállású polgármester illetményéről és 
   költségtérítéséről 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   2009. január 1-től Tóth Ferencné főállású 
   polgármester illetményét 347.900.-Ft-ban, 
   költségátalányát 104.370.-Ft-ban határozza 
   meg. 
 
   Felelős: jegyző 
   Határidő: 2009. január 15. 
 
9./ Rendezési Terv szerződés módosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem támogatja a 
szerződés módosítását. A döntés előkészítő tanulmányban igen sok munkát fektettünk, nem 
beszélve arról, hogy elég sok hibája van a rendezési tervnek.  
 
A képviselő-testület a rendezési terv szerződés módosítását a TTI-Eurovai Kft.-vel nem 
támogatja, melyről 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    228/2008.(12.10.)Kth. számú 
         h a t á r o z a t a 
   rendezési terv szerződés módosítás elutasításról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   nem támogatja a TTI-Eurovia Kft-vel kötött 
   rendezési terv módosításra vonatkozó szerződés 
   módosítást. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
10./ Törvényességi észrevétel 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Javaslom, hogy a határozatokat ismertesse a jegyző úr. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Az elmúlt időszakban felerősödött törvényességi ellenőrzések során a 
Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal a korábbi időszakokban hozott képviselő-
testületi döntéseit vizsgálta felül, amely kontroll során több alkalommal törvényességi 
felhívással élt.  
 
Tóth Ferencné polgármester: Ezen észrevételeket köteles a képviselő-testület megtárgyalni. 
Javaslom az előterjesztésben foglaltak szerint sorba menjünk végig a módosításokon. 
 
Elsőként a közterület használatáról szóló 9/2006.(IV.27.)Ktr. számú rendelet hatályon kívül 
helyezéséről döntött a képviselő-testület 9 igen szavazattal, melyről az alábbi rendeletet 
alkotta: 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    24/2008.(XII.15.)Ktr. számú 
           r e n d e l e t e 
   a Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
            9/2006.(IV.27.)Ktr. számú rendeletének 
     hatályon kívül helyezéséről 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
A törvényességi felhívásban foglaltak szerint a 147/2007.(09.27.)Kth. számú határozatot kell 
hatályon kívül helyezni. A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a 
147/2007.(09.27.)Ktrh. számú határozat hatályon kívül helyezését, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    229/2008.(12.10.)Kth. számú 
        h a t á r o z a t a 
      a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 02/802/2008. számú 
   törvényességi felhívásának elfogadásáról 
     és 
   ezzel egyidejűleg határozat hatályon kívül helyezéséről 
 
  l./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli 
       Regionális Közigazgatási Hivatal 02/802/2008. számú törvényességi 
       felhívásban foglaltakat elfogadja, és ezzel egyidejűleg a 147/2007.(09.27.) 
       Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
  2./ A képviselő-testület értesíteni rendeli a hatályon kívül helyezett 
        határozatával érintett szervezeteket, társulásokat és intézményeket. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület a 02/718/2008. számú törvényességi felhívásában foglaltakkal 
kapcsolatban a képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    230/2008.(12.10.)Kth. számú 
          ha t á r o z a t a 
   a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
   02/718/2008. számú törvényességi felhívásában 
   foglaltakkal kapcsolatban. 
 
1./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényességi felhívás l. pontjában 
megfogalmazott jogsértésekre vonatkozó törvényességi észrevételét nem fogadj el azzal a 
kiegészítéssel, hogy a bizottságok az érintett napirendet megtárgyalták, azonban a bizottsági 
ülésről jegyzőkönyvet nem készítettek. 
2./ A képviselő-testület elfogadta azt a mulasztást, hogy az előterjesztések formai és tartalmi 
szempontból nem minden esetben a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak 
szerint történtek, amelyre az elkövetkezendő időben nagyobb figyelmet fordít. 
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3./ A képviselő-testületé nem fogadja el maradéktalanul a törvényességi felhívás 2. pontjában 
foglaltakat, mert az Általános Művelődési Központ létrehozásakor, illetve az intézmények 
megszüntetése során törekedett a jogszabályi rendelkezések betartására, a beszerzendő 
vélemények csatolására. A törvényesség betartása érdekében – még a törvényességi felhívás 
kézhezvételét megelőzően – felülvizsgálta e tárgykörben hozott döntéseit, a megelőző 
jogcselekményeket, azokat a lehetőségekhez mérten korrigálta annak érdekében, hogy az 
intézmények megszüntetése és az új intézmény létrehozása megfeleljen a jogszabályi 
előírásoknak, ezért a kifogásolt eljárási cselekményeket elvégezte. 
4./ Vál Község Képviselő-testülete elfogadja a Faluház létrehozásával és megszüntetésével 
kapcsolatos törvényességi észrevételben foglaltakat. 
5./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet a törvényességi felhívás 
azon részével, miszerint iskoláját, óvodáját tanítási évben (szorgalmi időszakban) szervezte át, 
szüntette meg, alapította, mert kizárólag a határozatok meghozatalának időpontja esik a 
tilalmi időre, a hatálybalépés napja minden esetben július 31. illetve augusztus 01. napja. 
 
A képviselő-testület a 02/825/2008. számú és a 02/832/2008. számú törvényességi felhívásra 
reagálva az alábbi határozatot hozta 9 igen szavazattal: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    231/2008.(12.10.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
              a 
Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 02/825/2008. számú és a 02/832/2008.             
számú törvényességi felhívásában foglaltakról 
 
l./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatal 02/825/2008. számú törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja 
és intézkedik a Tabajd-Vál Közoktatási Megállapodás felterjesztése iránt, amennyiben az a 
mai napig nem történt meg. 
2./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 02/832/2008. számú törvényességi 
felhívásban foglalt törvénysértésekkel kapcsolatban kizárólag a hozott Rendelet 
hatálybalépése hiányában megállapítását fogadja el, tekintettel arra, hogy a mobil elárusító 
fülkék bérbeadására nem vonatkoznak a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
rendelkezései. 
3./ A rendelet hatályba léptetésének utólagos foganatosítását a Képviselő-testület a rendeletek 
felülvizsgálata során teljesíti. 
 
A képviselő-testület a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 02/833/2008. számú 
törvényesség felhívásában foglaltakat 9 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    232/2008.(12.10.)Kth.számú 
       h a t á r o z a t a 
 a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 02/833/2008. számú 
   törvényességi felhívásában foglaltak elfogadásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális 
 Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételét – a zárszámadási rendelettel 
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 kapcsolatban – elfogadja, és a jövőben a közigazgatási hivatal által rendelkezésre 
 bocsátott segédlet alapján készíti el az éves költségvetési beszámolóját, illetve 
 alkotja meg az előző költségvetési évet lezáró költségvetési rendeletét. 
 
A képviselő-testület a 02/847/200. számú törvényességi észrevételt elfogadja, a 
114/2008.(07.03.)Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi, melyről 9 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    233/2008.(12.10.)Kth.számú 
      h a t á r o z a t a 
        törvényességi észrevételről 
 
1./ Vál Község Önkormányzat a 02/847/2008. számú törvényességi észrevételt elfogadja és a 
11/2008.(07.03.)Kth.számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
2./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Keresztes Sándorné, Vál, Kossuth L.u. 
12. szám alatti lakos 2008. július 03-án tárgyalt kérelmét 4 igen és 4 nem szavazattal 
elutasítja. Az elutasításról a Képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik. 
 
A képviselő-testület a 02/848/2008. számú törvényességi felhívásban foglaltakról az 
alábbiakban döntött 9 igen szavazattal, melyről a következő határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    234/2008.(12.10.)Kth. számú 
       h a t á r o z a t a 
 a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 02/848/2008. számú 
   törvényességi felhívásról 
 
1./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényességi felhívás l. pontjában 
foglaltakat azzal a módosítással fogadja el, hogy az önkormányzat költségvetését a 2008. 
szeptember 11-i rendes ülésén nem módosította, azonban az Általános Művelődési Központ 
költségvetésének megalkotásakor az előírt véleményezési eljárást lefolytatta. 
2./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Vagyonnyilatkozatokkal Foglalkozó Bizottság megválasztásáról szóló jegyzőkönyv az 
érintettek nyilvános ülésen történő választásukhoz való hozzájárulását nem tartalmazta, 
valamint a nyilatkozatok mellékletként nem kerültek felterjesztésre. Ennek érdekében 
intézkedik a mulasztás megszüntetéséről. 
3./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
jövőben is törekszik eljárása során a törvényesség betartására, az esetleges hiányosságok 
felszámolására. 
 
11./ Bejelentések 
 
- Érd-Kom Kft 2009. évi díjemelési javaslata szemétszállításra 
 
Tóth Ferencné polgármester: Közbeszerzési eljárás van folyamatban a szemétszállításra. Az új 
szerződés megkötéséig a díjtételt fenntartjuk. Utasítsuk el a közszolgáltatási szerződés 4. 
pontjának módosítását. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a polgármester asszony javaslatát, miszerint 
a közbeszerzési eljárás lezárásáig nem módosítja a közszolgáltatási szerződést, a 
szemétszállítási díj mértékét, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    235/2008.(12.10.)Kth. számú 
       h a t á r o z a t a 
   az Érd-Kom Kft. 2009. évi szemétszállítási 
   díjemelés javaslat elutasításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az Érd-Kom Kft-vel kötött közszolgáltatási 
   szerződés 4. pontját nem módosítja a 2009. évi 
   szemétszállítási díjemelésre vonatkozóan, és 
   erről a döntéséről az érintetteket írásban 
   tájékoztatja. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. december 31. 
 
- Társulási Megállapodás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozásáról 
 
Tóth Ferencné polgármester: Elküldtük a társult önkormányzatoknak a Társulási 
Megállapodást. Tabajd Község Önkormányzata módosító indítvánnyal élt a normatíván felüli 
hozzájárulás, a belső ellenőrzés és a véleményezési jogosultság tekintetében. 
 
A képviselő-testület Tabajd község módosító indítványát elfogadta, a Társulási Megállapodást 
ezen módosításokkal együtt elfogadta, melyről 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    236/2008.(12.10.)Kth. számú 
       h a t á r o z a t a 
   Társulási Megállapodás Családsegítő és Gyermekjóléti 
   Szolgálat létrehozásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és a módosításokkal együtt 
   elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
   Társulási Megállapodását. 
   Felhatalmazta a polgármestert a Társulási Megállapodás 
   aláírására. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. december 31. 
 
- Kamarai ajánlás 
 

Tájékoztatásul 
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Tóth Ferencné polgármester: Az építéshatósági feladatellátás miatt a jegyző bérét szükséges 
módosítani, mivel körzetközponti feladatot lát el. Kérem a képviselő-testületet, hogy a 
költségvetési előirányzatot ennek alapján módosítsa. A jegyző bére a törvényi előírásoknak 
megfelelő legyen. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz az üggyel kapcsolatban. 
 
Tóth Ferncné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezte a 
jogszabályi rendelkezéseket, mely szerint az építéshatóság kialakításától, 2008. február l-től 
visszamenőleg kerüljön a bér rendezésre. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Visszamenőleg nem kérem a béremelést, a jövőben legyen rendbe. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Nem tudom miről van szó, mennyi a jegyző bére, mi a kötelező 
minimum? Konkrét számokat szeretnék tudni. 
Tóth Ferencné polgármester: A jegyző bére a törvényi besorolás szerint, minden kiegészítés 
nélkül 664.100.-Ft 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: A költségvetést kell megállapítani. A képviselő-testületnek 
nincs köze a jegyző fizetéséhez, csak annyi, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljen. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Ennyi pénzért két jegyzőt is tudnánk foglalkoztatni. Itt van 
előttünk a rengeteg törvénysértés és mi még emelni akarjuk a jegyző fizetését. 
 
/Zsebeházy Róbert távozott az ülésről, így a testület létszáma 8 fő.) 
 
A polgármester felteszi szavazásra az építéshatósági körzetközponti feladatellátásra a jegyző 
bérét, mely  a 2009. évi költségvetésbe kerüljön előirányzatba. A képviselő-testület 7 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    237/2008.(12.10.)Kth. számú 
         ha t á r o z a t a 
   2009. évi költségvetésbe előirányzatként  
    az építéshatósági körzetközponti 
   feladatellátásra jegyző bérének betervezése 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete   
   utasítja a Hivatalt, hogy a 2009. évi költségvetésre 
   előirányzatként tervezze az építéshatósági 
   körzetközponti feladatellátásra a jegyző bérét. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2009. február 15. 
 
Szabó Éva: Tudomásom szerint a zárt ülésen hozott döntéseket, határozatokat nyilvánosságra 
kell hozni. Ez miért nem történik meg? 
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dr. Kiss Tamás jegyző: A nyilvános képviselő-testületi ülések jegyzőkönyve 1 pld-ban a 
könyvtárban megtalálható. A zárt ülés jegyzőkönyvébe nem lehet betekinteni, csak a hozott 
döntésbe, a határozatba lehet betekinteni, ill. másolatot kérni. 
 
Szabó Éva: Nyilvános ülésen kell közölni a zárt ülésen hozott döntéseket. 
 
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 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


