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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. január 14-i RENDKÍVÜLI 
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 
  9./ Zsebeházy róbert  képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
 
NAPIRENDI ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő 
képviselői létszámból 8 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal a kiegészítéssel, 
hogy az SZMSZ módosítása szükséges. A  képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 
egyhangúlag elfogadta, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Építéshatósági feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Csak a tisztán látás miatt kérdezi, az állami támogatáson felül az 
érintett, társult önkormányzatok hozzájárulnak a költségekhez? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az érintett önkormányzatok az állandó lakosok 
után 70.-Ft fizetnek, ez alapján oszlik meg  a költség. Két hat órás munkatárs és egy 2 órás 
megbízási szerződéssel foglalkoztatott látja el a munkát, megfelelő végzettséggel. 
 
A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta 8 igen szavazattal az 
építéshatósági feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítását, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     1/2009.(01.14.)Kth.számú 
      h a t á r o z a t a 
    az építéshatósági feladatellátás 2009. évi 
    pénzügyi fedezet biztosításáról 
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    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    elfogadta az építéshatósági feladatellátás 
    2009. évi pénzügyi fedezetét 7.956 eFt összeggel, 
    melyet a 2009. évi költségvetésében betervez. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: 2009. február 15. 
 
2./ SZMSZ módosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása szükséges a 
Polgármesteri Hivatal létszáma,  polgármester fogadónapja tekintetében, illetve az önállóan 
gazdálkodó intézmények vonatkozásában. 
 
A képviselő-testület vita nélkül az előterjesztés alapján elfogadta a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítását, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
     1/2009.(01.15.)Ktr.számú 
            r e n d e l e t e 
      a többször módosított 
   12/2006.(XI.09.) Ktr. számú rendeletének a 
                       Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzat 
              módosításáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
3./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a házi segítségnyújtás pénzügyi 
     fedezetének biztosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A társult önkormányzatokkal a leendő foglalkoztatottak 
tekintetében egyeztettünk az ÁMK igazgató asszonnyal. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: A 13. havi illetmény miatt változhat az összeg, azt vegyük 
figyelembe. 
 
A képviselő-testület elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi 
költségvetési tervezetét 7.613 eFt összeggel, plussz a jogszabályban előírt kötelező 
juttatásokkal, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    2/2009.(01.14.)Kth. számú 
            h a t á r oz a t a 
   a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
   2009. évi költségvetés elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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   elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
   2009. évi költségvetését 7.613 eFt összeggel, plussz 
   a jogszabályban előírt kötelező juttatásokkal. 
 
   Felelős: polgármester, ÁMK vezető 
   Határidő: 2009. február 15. 
 
A házi segítségnyújtás pénzügyi fedezetét 2009. évre vonatkozóan, 1.470 eFt-ot, 1 fő 
foglalkoztatásával a képviselő-testület elfogadta 8 igen szavazattal, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    3/2008.(01.14.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
   a házi segítségnyújtás 2009. évi pénzügyi 
   fedezetének elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   elfogadta a házi segítségnyújtás 2009. évi 
   pénzügyi fedezetére vonatkozó előterjesztést, 
   1.470 eFt összeggel. 
 
   Felelős:  polgármester, ÁMK vezető 
   Határidő: 2009. február 15. 
 
4./ 2009. évi költségvetési tervezet I. fordulójának előkészítése 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztés 
alapján a keretösszeg megállapításokat javasolja. Hangsúlyozni szeretném ez nem a 2009. évi 
költségvetési rendelet első fordulója, csak előkészítő anyag. 
 
A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés előkészítő anyagát, a keretösszegeket elfogadja 8 
igen szavazattal, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    4/2009.(01.14.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a 2009. évi költségvetés előkészítő anyagának 
      elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a 2009. évi költségvetés előkészítő anyagát 
   elfogadja, utasítja a polgármestert, hogy ezen 
   számokkal kerüljön a költségvetés kidolgozásra. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2009. február 12. 
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Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az OTP-vel történt egyeztetés 
alapján a 40 mFt folyószámla hitel meghosszabbítása lehetséges egy évre, amennyiben a 
hitelösszeg 100 %-ára ingatlan fedezetet tudunk biztosítani. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Megjegyzi: az építéshatósági feladatellátás közlekedési költsége 
igen magas. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
és az ülést bezárja. 
 
 
     -k.m.f.- 
 
 
  Tóth Ferencné     dr. Kiss Tamás 
  poglármester            jegyző 
 
   
                                   
 


