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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. január 29-i üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ Dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Nagy Imréné  képviselő 
  4./ Nagy István  képviselő 
  5./ Sigmond Péter  képviselő 
  6./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  7./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
  2./ Krúdy Péter  iskola igazgató 
  3./ Nemes József  művészeti iskola ig. 
  4./ Orosz Istvánné  óvoda SZMK 
  5./ Körmendi Józsefné iskola SZMK 
  6./ Rozback Józsefné  óvoda közalk. 
  7./ Fábián Lászlóné  ÁMK pénzügyi ea. 
  8./ Körmendi Mónika  óvoda közalk. 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő 
képviselői létszámból 7 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, azzal, hogy 6. napirend 
tárgyalását a költségvetés I. fordulója után 3. napirendként tárgyalja a képviselő-testület, 
illetve a zárt ülésen még vagyonhasznosításról is szó esik. 
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 7 igen szavazattal egyetértett, melyet 
határozathozatal nélkül elfogadott. 
 
NAPIRENDI PONTOK 
 
1./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: A szöveges előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy részt vett a 
Véres Többcélú Kistérségi Társulási ülésen, ahol többek között a 2009. évi költségvetés 
tervezetről, a közoktatással kapcsolatos munkálatokról, a szabálysértési és birtokvédelmi 
hatósági ügyekről, a társulás irodabérleti díjáról, a kistérségi normatíva kifizetéséről volt szó. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet a népszavazás kezdeményezéssel kapcsolatos bírósági 
végzésről. Elmondja, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési pályázatra Válból 4 pályázat 
érkezett, a térségből 38 db.  
 
Zsebeházy Róbert képviselő: A népszavazással kapcsolatban bíztatja a kezdeményezőket, 
hogy adják be még egyszer az aláírásgyűjtő íveket, döntsön a falu, legyünk túl rajta. 
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Tóth Ferencné polgármester: Elmondja, hogy egy éven belül csak egyszer lehet egy témában 
beadni népszavazási kezdeményezést. 
A rendezvény naptár összeállításakor terveztük a Vajda Napok megrendezését. A képviselő-
testület döntését kérem a tekintetben, hogy saját hatáskörben, vagy külső segítséggel kezdjük 
meg a program szervezését, pályázatot írjunk ki a szervezés lebonyolítására. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a pályázat kiírása mellett döntött a Vajda Napok 
lebonyolítása kapcsán, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    5/2009.(01.29.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
   a Vajda Napok lebonyolítására pályázat kiírás 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   pályázatot ír ki a Vajda Napok lebonyolítására. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2009. március 20. 
 
Február 2-én 15.oo órakor kerül sor a Kastély birtokbaadási eljárására. Az eljárás 
lefolytatásával bízzuk meg a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot – kérdezi, vagy 
csak a képviselő-testületből egy személyt? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal döntött, hogy a kastély birtokbaadási eljárásában a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vegyen részt, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    6/2009.(01.29.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Kastély birtokbaadási eljárásban résztvevőkről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   felhatalmazza a Pénzügyi és Településfejlesztési 
   Bizottságot, hogy az Ürményi Kastély birtokbaadási 
   eljáráson vegyen részt. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2009. február 2. 
 
A polgármester elmondja, hogy a felszíni vízelvezetéssel kapcsolatos peres eljárás 
folytatólagos tárgyalása január 26-án megtörtént, a következő tárgyalás március l-én lesz. A 
bíróságtól Alcsútdoboz község követelésének elutasítását kértük. A polgármestereket tanúként 
hallgatja meg a bíróság. A társulás végleges elszámolását kérik az önkormányzatok. Óbarok 
község peren kívül megegyezett Alcsútdobozzal. 
 
Mivel több felvetés nem hangzott el a két ülés közötti beszámolóval kapcsolatban, a 
polgármester felteszi szavazásra a közbenső döntésekkel együtt, melyet a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 
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2./ Vál Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési terv I. fordulója 
 
Tóth Ferencé polgármester: A szöveges előterjesztést felolvassa. Ismerteti a kiadások 
összesen számszaki adatokat. 
 
/Megérkezett Kárpáti Hajnalka, így a képviselő-testület létszáma 8 fő./ 
 
Nemes József művészeti iskola igazgatója: Elmondja, hogy 15 éve működik művészeti 
oktatás Válon, nagyon jó eredményekkel. Ha nem tudjuk megőrizni az oktatást, olyat 
veszítünk el, amit nem lehet visszahozni. Minden társult önkormányzatra külön költségvetést 
készítettünk. 
 
/Megérkezett dr. Milvius Lóránt, így a testület létszáma 9 fő./ 
 
Tóth Ferencné polgármester: A társulási tanács ülésen részt vettünk, ahol elmondtuk, hogy 
szeretnénk továbbra is támogatni a művészeti oktatást. A néptáncosok számának növelését 
szem előtt kell tartani. Veszélyes tényező a települések kilépése. Szeretnénk kérni az 
alapítvány segítségét is az oktatás támogatásában. Megemlíti a térítési díj, tandíj kérdését is. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Megkérdezi, hogy miért nem lehetett elszámoltatni a kilépő 
önkormányzatokat? 
 
Újszászi Józsefné képviselő: Csak általános iskolások, vagy középiskolások is részesülnek 
oktatásban, - ez hogyan valósul meg? 
 
Nagy Imréné képviselő: Kérdezi, hogy újabb néptánc csoport nem lenne plussz költség? 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Ha a művészeti oktatást megszüntetjük, többet nem lehet 
feléleszteni.  Kiváló minősítést kapott az elmúlt évben az iskola. Mérlegelni kell, hogy mire 
van szükség a művészeti oktatásban. A gyerekeknek magasabb kulturáltsági szintet ad. A 
művészeti iskolában a pedagógus túlóra díjat nem kap. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A külföldi kirándulásokat ki finanszírozza? 
 
Nemes József művészeti iskola igazgatója: Válaszol a feltett kérdésekre. 
A külföldi utazásokat a szülők fizetik, esetleg céges támogatásokból tudjuk még finanszírozni. 
Újabb csoport kialakítása csak normatíva bevétel, tanári kiadást nem jelent.  
A gimnáziumi tanulók ugyanúgy járhatnak az iskolába, mivel nem általános iskolai oktatás, 
hanem állami oktatási norma szerint 6-22 kor közötti életkorúak oktatása folyik. 
A kilépő önkormányzatok elszámoltatása – 8 településsel kezdtük, valahol megszűnt, valahol 
önállóvá vált a művészeti oktatás. A kimenő rendszerben lévő gyerekeket finanszírozzuk. A 
társulási szerződés módosítva van, a kimenő növendékeket finanszírozni kell. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy a 
költségvetésbe 2,5 mFt-al tegyük előirányzatba a művészeti oktatást. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Nagy értékeket hord a művészeti oktatás. Keressük a megoldást. 
Meg kell keresni a forrásokat. 
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Zsebeházy Róbert képviselő: A művészeti iskola a 2,5 mFt-ot nem tudja elfogadni. A 
zeneoktatásban résztvevő gyerekek szülei tegyenek 20 eFt-ot az alapítványba, hogy ne 
szűnjön meg ez a szak. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Bármennyibe is kerül a művészeti oktatás, fenn kell tartani. 
Meg kell találni a költségvetésben azt az oldalt, mely nem valósul meg, de ez megvalósul. A 
váli gyerek rezsi kiadását az oktatásba beleszámolják-e? Elhangzott, hogy Tordason van olyan 
diák, akiért az önkormányzat nem fizet. 
 
Nemes József művészeti iskola igazgató: Igen van 11 növendék, akik senkihez nem tartoznak, 
azokat közösen finanszírozzuk. Az érintett önkormányzatokat megkerestük a kimenő diákok 
finanszírozás ügyében. Ha nem kapja meg a művészeti iskola a Válra számított 4.1 mFt-ot 
nem tud működni. Az összeg esetleg a 2008. évi elszámolással csökkenhet. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
költségvetés I. forduló előterjesztését és javasolja elfogadni a költségvetési főösszeget. 
Felvetődött bizottsági ülésen, hogy előző döntésünket figyelembe véve vizsgáljuk meg az 
állami normatívák visszafizetésének okát. 
 
Nagy Imréné képviselő: Továbbképzésen elhangzott, rengeteg plussz feladat van, költségeink 
nőnek. Rengeteg plussz munkát végzünk. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Az intézmények a különböző feladatellátásokra leadták az 
igényt. Minden feladatellátási helyen tessék újra számolni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A költségvetésben a bevétel növekedést kell keresni,  kiadást 
nem tudunk csökkenteni. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A költségvetési számok a képviselői beadvány előtti számokkal 
történtek? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Igen, a 2008. december 10. előtti állapot szerint. 
 
Dr. Berecz Botond alpolgármester: A művészeti iskolának megnyugvás lenne, ha 
kimondanánk a 4,1 mFt és 2,5 mFt közötti összeget biztosítjuk,  ha minden tisztázódik. 
A költségvetés bevételi főszámán nem tudunk változtatni. Intézményenként foglalkozunk az 
összes gazdasági dolgainkkal, vagy elkezdünk gazdálkodni. Az önkormányzat áfa-t nem tud 
visszaigényelni. Gazdasági társaságot kell létrehozni. A beruházások a nyári időszakban 
lesznek aktuálisak, addig utána lehet számolni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A gazdasági társaságnak kiadási oldala is van. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Az önkormányzat igazgatási terv táblázaton végigmenve kiemelt 
egy-néhány szakfeladatot, úgymint illetmény pótlék, étkezési hozzájárulás, munkába járás, 
egyéb juttatások, költségtérítés, könyv, telefon, egyéb üzemeltetési költség. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Konkrétan nem tudom most felsorolni, hogy melyik sor mit 
takar, majd a következő fordulóra a hivatal kigyűjti. 
 
/Megérkezett Dudás Béla képviselő, így a testület létszáma 10 fő./ 
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dr. Milvius Lóránt képviselő: Megemlíti a közlekedési költséget, mivel tudomása szerint a 
jogszabályban leírtak alapján kerül kifizetésre.  Elmondja, hogy van olyan település ahol nem 
így működik. Szeretné látni a jogszabályt. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A polgármester költségtérítését jogszabály írja elő.A képviselő-
testület állapította meg. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Ez a költségvetés I. fordulója. Gondolatokat ébresztünk. Azon 
vagyunk, hogy olyan végeredményt tudjunk hozni, hogy elmondhatjuk jó Válban lakni, 
Válban dolgozni. Ha megszorítanunk kell, akkor olyan mértékben tegyük, hogy dolgozókat 
lehetetlen helyzetbe ne hozzunk. Mindenki nézze végig sorait. Vizsgáljuk felül a béreket, 
túlórákat, csoportokat, költségtérítéseket. 
 
Dr. Milvius Lóránt képviselő: Az előző képviselő-testületből nem jelentkezett senki, hogy az 
elmaradt tiszteletdíjáról lemond?  
Az intézményekben a rezsi költséget hogyan tudják finanszírozni? Hogyan állnak jelenleg? 
 
Fábián Lászlóné ÁMK pénzügyi ea: Tájékoztatja a képviselő-testületet a rezsi költség 
állásáról és elmondja, hogy a 2008. évi kifizetetlen számlákat nem tartalmazza a 2009. évi 
költségvetés. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Az egészségház fűtései rendszere elavult. Belátható időn belül 
az épület fűtési rendszere önmagában is elfogyaszt annyit, mint az iskola. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Elmondja, hogy nincs végleges információnk az egészségház 
pályázatról. Le kell választani az orvosi rendelőt, a lakosoknak külön kell megoldani a fűtést, 
világítást, vizet. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt a 2009. évi költségvetéssel kapcsolatban a képviselő-testület 
a keretszámokkal újratárgyalásra alkalmasnak tarja a költségvetést, melyet visszaad 
átdolgozásra. 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    7/2009.(01.29.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
   a 2009. évi költségvetés I. fordulóban a  

keretszámok elfogadása, 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyal a 2009. évi költségvetést I. fordulóban. 
Az előterjesztés szerinti keretszámokkal 
újratárgyalásnak alkalmasnak tartja, melyet 
visszaad átdolgozásra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. 02. 12. 

 
3./Állampolgári beadványok megvitatása a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 
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Tóth Ferencné polgármester: Az óvoda SZMK és a szülők aláírásával érkezett beadvány az 
óvodai térítési díjakkal kapcsolatban. 
Elmondja, hogy az óvodában a 101 kisgyerek után milyen mértékben fizetnek a szülők. 46 
gyerekre 100 %-os térítési díjat, 21 gyerekre 50 %-os térítési díjat, 34 gyerek ingyen étkezik. 
Állami normatívát kapunk ezen ellátásra, egyik évben sem elegendő. A képviselő-testület a 
gyermekvédelemről szóló rendeletben ad kedvezményt a gyermekétkeztetésre. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Térítési díj emelés több éve nem történt. Az áfa-t sem 
fizették meg az igénybevevők, mert az önkormányzat nem számlázta ki feléjük. Így 
emelkedett most a térítési díj majdnem a duplájára. Ezért volt a képviselő-testület javaslata, 
hogy miután leginkább az 1-2 családosok sínylették meg a térítési díj növelést, ezért 
kompenzáljuk a veszteséget. Figyelembe kell venni a fokozatosságot is, hogy bővítsük a kört, 
ne legyen ennyire szigorú az l főre jutó keresmény %-os támogatottsága.  
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A szociálisan rászorulók oldaláról kell bővíteni, lehetőséget 
adni, hogy könnyebben meg tudják fizetni a térítési díjat. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Emeljük fel a %-os határt 200 %-ra, így az 1-2 gyermekes 
családoknak több mint a felét fogja érinteni. 
 
Nagy Imréné képviselő: A kétgyermekes szülők nevében szól. Csökkentsük a díjat, vagy 
többel emeljük a hozzájárulást. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Az a cél, hogy minden olyan gyerek, aki óvodai ellátást igényli, 
kerüljön be az óvodába. Számosítsuk a %-okat.  
 
Jankóné Csapó Noémi váli lakos: Több sávos megoldást javasolunk elfogadásra a képviselő-
testületnek, 140 és 200 % között. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Meggondolandó a szülői ajánlás, ki kell számolni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A költségvetés elfogadásával tudjuk véglegesen elfogadni a 
térítési díjkedvezményeket. Addig, míg a döntés nem születik meg, adjanak be a szülők 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra kérelmet. 
 
Kostyál László váli lakos: Miért kell olyan konyhát üzemeltetni, ami veszteséges, mert 
támogatni kell?  Nem tudja a minőséget biztosítani. Találtunk olyan vállalkozót, aki 450 Ft-ért 
megoldaná az óvodai étkeztetést, jobban olcsóbban tudná biztosítani. Így több falu nem 
csatlakozik hozzánk, ha nem hozza a vállalkozó a minőséget. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Nem a vállalkozót támogatja az önkormányzat. Van egy 
üzemeltetési szerződés, tanév vége előtt nem bonthatjuk fel. Érdekünk, hogy a konyha jól 
működjön. Hasznosítás arról szól, hogy az egész épületet egyben üzemeltesse a vállalkozó. 
 
Sigmond Péter képviselő: Volt rá példa, hogy idehozták az ebéd, ehetetlen volt. Ha van jó 
konyha, jó üzemeltetőt kell keresni. Adagszámot kell emelni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Konyhának mindenképpen kell üzemelni, mert napközi is van. 
 



 7

Mivel több hozzászólás nem hangzott el a térítési díjakkal kapcsolatban, a polgármester 
felteszi szavazásra a kérdést, mely szerint a hivatal dolgozza ki a térítési díjakra vonatkozó 
keretszámokat, jövedelem viszonyok figyelembe vételével. A költségvetés elfogadásakor a 
gyermekvédelmi rendelet módosítására térjünk vissza. A képviselő-testület 10 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    8/2009.(01.29.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az intézményi térítési díjakkal kapcsolatos  
   döntés előkészítésről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   utasítja a jegyzőt, hogy a hivatal dolgozza ki 
   a térítési díjakra vonatkozó előterjesztést, 
   keretszámok és jövedelmi viszonyok tekintetében. 
   A költségvetés elfogadásakor a gyermekvédelmi 
   rendelet módosítására visszatér. 
 
   Felelős: jegyző 
   Határidő: 2009. február 12. 
 
4./ Vál Község Képviselő-testület 2009. évi ülésterve 
 
/Zsebeházy Róbert és Nagy István képviselő elhagyta az üléstermet, így 8 képviselő van 
jelen./ 
 
A képviselő-testület vita nélkül 8 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület 2009. évi 
üléstervét, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    9/2009.(01.29.)Kth. számú 
        h a t á r o z a t a 
   a képviselő-testület 2009. üléstervéről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   elfogadta a 2009. évi üléstervet. 
 
5./ Szélerőmű szerződés megvitatása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a szerződést. 
A szerződés elfogadásával a tervezés és a mérés indul el. A tulajdonosokkal ezután egyezet a 
befektető. 
 
/Nagy István képviselő visszajött  az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 9 fő./ 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: A szerződés tervezetben több egyeztetést igénylő kérdés 
van, melyet tisztázni kell. 
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dr. Milvius Lóránt képviselő: Minden erőnkkel támogatni kell a szélerőmű létrehozását. 
Mindenképpen az alternatív energiát kell támogatni. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, további egyeztetések 
szükségesek a szélerőmű projekt megállapodás elfogadása előtt, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    10/2009.(01.29.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
   szélerőmű park létrehozásával kapcsolatos 
   megállapodás egyeztetéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   felhatalmazza a Pénzügyi és Településfejlesztési  
   Bizottságot, hogy a szélerőmű park létrehozásával 
   megállapodás egyeztetését folytassa le befektetővel 
   és a következő testületi ülésre terjessze be. 
 
   Felelős: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
   Határidő: 2009. február 12. 
 
6./ Úthálózat felújítás ütemezése, pályázat előkészítése 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy 
csak az elfogadott költségvetés után térjünk vissza e témára. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A tervezés és bekerülési munkákra vonatkozóan milyen 
lehetőségek vannak? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Vannak normák, nem igazán vannak eltérések. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal döntött, hogy az úthálózat felújítás ütemezésével, 
pályázat előkészítéssel a költségvetés elfogadását követően tér vissza. A képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    11/2009.(01.29.)Kth. számú 
              h a t á r o z a t a 
   az úthálózat felújítás ütemezésének elnapolása 
   költségvetés elfogadása után 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az úthálózat felújítás ütemezését, a pályázat 
   előkészítését a költségvetés elfogadása utánra 
   halasztja. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
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8./ Döntés a folyószámlahitel megújításáról 
 
/Zsebeházy Róbert képviselő visszajött az ülésre, így a képviselő-testület létszáma 10 fő./ 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és javasolja a folyószámlahitel felvételét. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Nagy rizikót vállalunk fel, ha jelzáloghitelt teszünk 
ingatlanainkra. 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a 40 mFt folyószámlahitel felvételét, melyről 10 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    12/2009.(01.29.)Kth. számú 
              h a t á r o z a t a 
   az OTP Takarékpénztár és Kereskedelmi Banktól 
   40 mFt folyószámlahitel felvételről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az OTP Takarékpénztár és Kereskedelmi Banktól 
   40 mFt folyószámlahitelt igényel. 
   A hitel és járulékai a költségvetésbe történő 
   betervezését vállalja. 
   Fedezetnek a 614 hrsz-ú ingatlanon lévő 
   forgalomképes felépítményt, a Közösségi 
   házat ajánlja fel. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
9./ Vagyonrendelet felülvizsgálata 
 
Tóth Ferencné polgármester: Vagyonrendeletünk 1993. évben készült, azóta nem történt meg 
aktualizálása, csak a kataszterben kerültek rögzítésre a változások. Ezért szükséges most az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól rendeletet alkotni. 
A rendelet mellékletét képező lista egyeztetése szükséges. Javaslom, hogy a Pénzügyi és a 
Településfejlesztési Bizottság a vállalkozóval egyeztessen. 
 
A polgármester felteszi szavazásra elsőként a vagyonrendelet, melyet a képviselő-testület 9 
igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 
    2/2009.(II.15.)Ktr. számú 
               r e n d e l e t e 
 az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 
 
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 
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Következő döntést a képviselő-testület a rendelet mellékletét képező ingatlanok egyeztetésére 
vonatkozóan hozta, mely szerint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyeztessen a 
vállalkozóval. A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    13/2009.(01.29.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a vagyonrendelet mellékletét képező ingatlanok 
     egyeztetéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megbízza a Pénzügyi és Településfejlesztési  
   Bizottságot, hogy a vagyonrendelet mellékletét 
   képező ingatlanokat a vállalkozóval egyeztesse 
   le. 
 
   Felelős: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
   Határidő: 2009.  
 
10./ Rákóczi u. 5/A ingatlan hasznosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy célt 
ne határozzunk meg hasznosításra, és értékmeghatározás nélkül hirdessük meg. A beadási 
határidő március 15. Bízzunk meg ingatlanközvetítőt, vagy hol hirdessük meg? 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Egy építési vállalkozót érdekel az ingatlan. A telekre 
vonatkozóan az általa kért adatokat elküldtük. Várjuk jelentkezését. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Javaslom az ingatlan meghirdetésével egyidejűleg az 
értékbecslést is rendeljük meg. 
 
A képviselő-testület a Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan meghirdetéséről döntött 10 igen 
szavazattal úgy, hogy célmeghatározás és értékmeghatározás nélkül jelenjen meg a hirdetés. 
Március 15-ig várjuk az érdeklődőket.  
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    14/2009.(01.29.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
   Vál, Rákóczi u. l. szám alatti ingatlan 
   meghirdetéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülte 
   meghirdeti hasznosításra a Vál, Rákóczi u. 5. sz. 
   alatti ingatlant. 
   Az ajánlatokat 2009. március 15-ig kell leadni 
   a Polgármesteri Hivatalba. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2009. március 15.  
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11./ Egyéb döntést igénylő ügyek 
 
- Gyülekezeti Ház Alapítvány támogatási kérelme 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
kérelmet, nem tudja javasolni költségvetési hiány miatt. 
 
A képviselő-testület 9 nem és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    15/2009.(01.29.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Gyülekezeti Ház Alapítvány támogatási kérelem   
     elutasításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   költségvetési hiány nem tudja támogatni a 
   Gyülekezeti Ház Alapítvány „Kincskereső 
   a váli víz mentén” programját. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
- Polgári Védelmi Kirendeltség tájékoztató anyaga 
 
A képviselő-testület nem nyitott vitát a tájékoztató anyag felett, azt tudomásul vette. 
 
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás előterjesztése 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 
megvalósításához több kérdésben is szükséges a tagi önkormányzatok döntése, úgymint 
számlavezető bank választása, az önkormányzatok szilárd hulladékgazdálkodási feladatainak 
és hatásköreinek Társulásra történő átruházása, az üzemeltetési koncepció elfogadása, 
valamint egységes díjpolitikai elveinek, a díjképzés módjának és összetevőinek 
meghatározása. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés szerint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 10 igen szavazattal 
elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    16/2009.(01.29.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
   Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna 
   Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
   Társulási Megállapodását a következők szerint módosítja: 
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A képviselő-testület az előterjesztés szerint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megvalósítani tervezett hulladékgazdálkodási rendszer 
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának .7.2. – Működtetés, üzemeltetés – pontjához 
tartozó mellékletekről, nyilatkozatokról 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    17/2009.(01.29.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
   a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
   Társulás által megvalósítani tervezett hulladékgazdálkodási 
   rendszer Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának 7.7.2. 
   - Működtetés, üzemeltetés – pontjához tartozó mellékletekről 
   nyilatkozatokról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna 
   Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja, a 
   Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
   által megvalósítani tervezett hulladékgazdálkodási rendszer 
   Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának 7.7.2. – Működtetés, 
   üzemeltetést – pontjához tartozó mellékletek, nyilatkozatok tárgyában 
   a következő határozatot hozta: 
   A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 7.7.2. Működtetés,  
   üzemeltetés részéhez a Képviselő-testület által az üzemeltetési 
   koncepció alátámasztásához nyújtott, az l-5. számú mellékletben 
   feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, 
   továbbá a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési 
   koncepciót, díjpolitikát, díjképzést a Képviselő-testület megismerte 
   és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
   vállalja. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    18/2009.(01.29.)Kth. számú 
             h a t á r o z a t a 
   Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
   Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
   Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
   módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 
   A Társulási Megállapodás V/l.c.) pontja második 
   bekezdésének első mondata helyébe a következő 
   rendelkezés lép: 
   A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának 
   döntése alapján a költségvetési felügyeleti szerbe által 
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   meghatározott pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon 
   köteles nyilvántartani. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosítását 10 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    19/2009.(01.29.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
   Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
   módosításáról a bankszámlavezetésről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
   Önkormányzati Társulás  Társulási Megállapodás 
   módosítását a számlavezetősről az alábbiak szerint 
   fogadja el: 
   A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
   Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás OTP 
   Bank Nyrt-nál vezetett önálló bankszámláját meg kívánja 
   szüntetni, és önálló bankszámlát kíván nyitni a 
   Raiffeisen Bank Zrt. Székesfehérvári Fiókjánál. 
    
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
14./ ÁMK Alapító Okiratának módosítása 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Az egységes szerkezetben elfogadott ÁMK Alapító Okirat módosítása 
szükséges, ugyanis augusztus l. napjával lépett hatályba, de a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményegységére vonatkozó rendelkezések csak január l. napjával lépnek 
hatályba. A 9. d./ pontja kiegészül: ellátási körzet Óbarok, Tabajd, Vál. 
 
A képviselő-testület az ÁMK Alapító Okiratának módosítását 9 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    20/2009.(01.29.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
   az ÁMK Alapító Okiratának módosításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Váli Általános Művelődési Központ 
   Alapító Okiratának módosítását elfogadta. 
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   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
15./ Közigazgatási perről tájékoztatás 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A közigazgatási perben két határozat hatályon kívül helyezéséről 
döntött a bíróság az 5/2008. ill. az 51/2008. Kth. számú határozatokról. 
 
Ismerteti a bírósági végzés teljes szövegét a képviselő-testülettel. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Elvesztettük a pert. Törvénysértőek vagyunk. Kinek kellett volna 
figyelni, hogy ne hozzon a képviselő-testület törvénysértő határozatot? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Döntünk arról, hogy mit kívánunk az ÁMK igazgató álláshellyel 
tenni. Több alternatívára van lehetőség.  2009. április 20-ig haladékot kaptunk. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Közigazgatásilag kifogásolható a döntés, de munkajogilag helytáll.  
 
Dudás Béla képviselő: A bírósági határozat szerint a pályázat kiírás tartalma törvénytelen. 
 
16./ Egyebek 
 
Tóth Ferencné polgármester: Pénteket kerül megtartásra a soron következő Polgármesteri 
Klub. 
Szombaton 10.oo órától túrára invitáltam a gyerekeket, Marianna majorba megyünk, ahol a 
Nyugdíjas Klub tagjai várják a gyerekeket.  
 
Nagy Imréné képviselő: Az új focipálya egyes részein áll a víz. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A kivitelező megnézte és megjelölte hol áll a víz. Ha az idő 
engedi kétszeri hengerezéssel tömörítik a gyepszőnyeget. Április végén lehet birtokba venni a 
pályát. A belvíz vízelvezető rendszer öntötte el a pályát, melyet a Fejérvíz Zrt. képviselőjével 
megnéztünk, és ígéretet kaptunk a rendszer kitisztítására. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Tudomásom szerint 5 %-os önerővel kerültek kiírásra 
pályázatok, melyek az iskolára, óvodára, esetleg a Sportegyesületre vonatkozhatnak. 
 
Szabó Éva váli lakos: A Közigazgatási Hivatal áprilisban kifogásolta az ÁMK igazgatói 
pályázattal kapcsolatos határozatot, melyről szóbeli tájékoztatást tett. 
Kérem a Jegyző Úrtól a decemberben tárgyalt Közigazgatási Hivatal törvényességi 
észrevételét, melyet kértem a hivatalban és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a jegyző nem 
adhatja ki, mert a képviselő-testületnek címezte a Közigazgatási Hivatal a törvényességi 
észrevételt. Jogom lett volna megkapni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület döntése értelmében szóbeli észrevételt nem 
fogadhat el a jegyző úr. Mivel a képviselő-testületnek lett címezve a törvényességi észrevétel, 
neki van hatásköre eldönteni, hogy a törvényességi észrevételt kiadja, vagy nem. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 5 tartózkodással döntött a törvényességi észrevétel 
kiadásáról, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    21/2009.(01.29.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Közigazgatási Hivatal által kiadott törvényességi 
   észrevételek Szabó Éva részére történő kiadás 
   elutasításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Közigazgatási Hivatal által kiadott törvényességi 
   észrevételeket Szabó Éva részére nem adja ki, 
   kérelmét elutasítja. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
Szabó Éva váli lakos: Felhívtuk a figyelmet, hogy törvénytelenséget követtek el. Egyre 
többen vannak mellettünk, de nem mernek szólni. Én a tiszta, törvényes dolgok híve vagyok, 
nem fogom abbahagyni, addig járok utána míg a képviselő-testület törvényes jár el. 
 
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 
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