JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. február 12-i üléséről
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné
2./ dr. Berecz Botond
3./ Kárpáti Hajnalka
4./ dr. Milvius Lóránt
5./ Nagy István
6./ Ujszászi Józsefné
7./ Zsebeházy Róert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként van jelen:
1./ dr. Kiss Tamás
2./ Krúdy Péter
3./ Körmendi Józsefné
4./ Murvai Róbert
5./ Nagy János
6./ dr. Bazsó László

jegyző
igazgató
iskola SZMK
Rendőrkapitányságról
KMB
rendőrkapitány Bicske

NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 8+1
képviselői létszámból 7 fő jelen van.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, azzal a kiegészítéssel,
hogy Dudás Béla képviselő lemondását ismerteti, az előző zárt ülésen hozott döntések
ismertetése, zárt ülésen ingatan ügy, illetve a képviselői interpellációval kapcsolatos tárgyalás.
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta,
határozathozatal nélkül.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Dudás Béla képviselői mandátumáról való lemondás ismertetése
Tóth Ferencné polgármester: Felolvassa Dudás Béla lemondását és az előterjesztést.
2./ Zárt ülésen hozott döntések ismertetése
3./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Tóth Ferencné polgármester: Örömmel tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy
Németországból 40 db iskolapadot és 1 db kismotor fecskendőt kaptunk. Köszönjük szépen.
A Fejér Megyei Hírlapban megjelent egy cikk Kajászó községgel az adósságrendezésről. A
cikk nem az egyezségi megállapodásban foglaltakat tartalmazza, helyreigazítást kértem a cikk
írójától. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a jegyzői besorolással kapcsolatban
névtelen levél ment az ÁSZ-hoz, aki megküldte a hivatalnak tájékoztatásul.
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Zsebeházy Róbert képviselő: Megköszöni Dudás Béla képviselő munkáját. Elmondja, hogy a
képviselői interpellációt a három képviselői aláírta, de az ÁSZ vizsgálatát nem kérték. Kikéri
magának.
Tóth Ferencné polgármester: Ismerteti az ÁSZ levelet és mellékleteit.
Kérem a képviselő-testületet, hozzon határozatot a tekintetben, hogy a 2006-2007. évekre
visszafizetendő állami támogatás visszafizetésének elengedését kérjük az Önkormányzati
Minisztertől arra való tekintettel, hogy a közoktatási intézményi társulásból adódó
adósságrendezési eljárás lezárása önkormányzatunk részére kedvezőtlen, az abból várható
bevétel bizonytalan.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a kérelem benyújtását.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Van esély, hogy elengedik a visszafizetést?
Tóth Ferencné polgármester: Igen, volt már rá példa.
A polgármester felteszi szavazásra az előterjesztésben leírtakat és elmondottakat, melyet a
képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2009.(02.12.)Kth. számú
határozata
kérelem az állami normatíva visszafizetésének
elengedéséhez
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2006-2007. évekre visszafizetendő 6,6 millió Ftállami
támogatás visszafizetésének elengedését kéri
az Önkormányzati Minisztertől, arra való
tekintettel, hogy a közoktatási intézményi
társulásból adódó adósságrendezési eljárás
lezárása önkormányzatunk részére kedvezőtlen,
az abból várható bevétel bizonytalan.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A következő döntést a közfoglalkoztatási terv elkészítésével kapcsolatban tette fel a
polgármester, miszerint a szociális és gyámügyi előadó március végéig készítse el. A
képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
26/2009.(02.12.)Kth. számú
határozata
közfoglalkoztatási terv elkészítéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
utasítja a hivatalt, hogy készítse el a
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közfoglalkoztatási tervet.
Felelős: szociális és gyámügyi előadó, jegyző
Határidő: 2009. március 31.
Tóth Ferencné polgármester: Kajászó Község Önkormányzata megtárgyalta a Váli
Közoktatási Társulás 2007. évi beszámolóját, ill. a 2008. évi költségvetését. Megküldte az
erről szóló döntését, határozatát. Ismerteti.
A képviselő-testület a tájékoztatás alapján a Kajászó Községgel kötött Közoktatási Társulás
adósságrendezéséről 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2009.(02.12.)Kth. számú
határozata
Kajászó Községgel kötött Közoktatási Társulás
adósságrendezéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
227/2008.(XII.10.) számú KT. határozatát elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy értesítse Kajászó
község Polgármesterét, hogy az adósságrendezési
eljárásban szereplő vitatott követelést elfogadottnak
tekinti és az egyezségi eljárásban meghatározott
fizetési kötelezettségeket tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kárpáti Hajnalka képviselő: Szükséges lenne Válnak egy honlap, hogy a közérdekű adatok
közzé tudjuk tenni.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a két ülés közötti beszámolóval kapcsolatban, a
polgármester felteszi szavazásra a közbenső döntésekkel együtt, melyet a képviselő-testület 7
igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül.
4./ Vál Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési tervének elfogadása
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.
Átadja a szót a képviselő-testületnek.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az költségvetési előterjesztésben szereplő sorokon végigmenve
tett fel kérdéseket, mely feladatokhoz rendelt összeg nagymértékben eltért az előző évihez
képest. Megemlíti, hogy a napközi kiadás nem áll arányban a szolgáltatással.
Tóth Ferencné polgármester: A feltett kérdésekre kielégítő választ adott a képviselő
asszonynak.
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Ujszászi Jószefné képviselő: A gyermekvédelmi rendelet módosításával lehetőség lesz az
iskolás szülőknek is a díjkedvezményt kérni.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat személyi
állományáról kért tájékoztatást.
Tóth Ferencné polgármester: A társult önkormányzatok ragaszkodtak ahhoz, hogy a
közigazgatási területéről foglalkoztasson valakit. A házi segítségnyújtás kimerült csak az
ebédhordásban, most kértünk működési engedélyt, így kapunk állami támogatást.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a 2009. költségvetéssel kapcsolatban, a
polgármester felteszi szavazásra a rendelet tervezetet, melyet a képviselő-testület 5 igen
szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3./2009.(II.15..)Ktr. számú
rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
(A rendelet szövege és mellékletei a jegyzőkönyv melléklete.)
5./ Gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a Szociális,
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság együttes ülésen tárgyalta meg az előterjesztést. Az
óvodás szülőktől név nélkül jövedelem nyilatkozatot kértünk. A költségvetésben e támogatási
formára 550 eFt lett tervezve, ami véleményem szerint elegendő lesz.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek a rendelet módosítást.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Volt e érdeklődő, érkezett e támogatási igény a hivatalba?
Tóth Ferencné polgármester: Egy-két igény érkezett. Az elbírálás és az eljárás menete a szoc.
törvény és helyi rendelet alapján történik.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a gyermekvédelmi ellátásokról szóló
15/2008.(XI:27.) számú rendelet módosítását, melyről az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2009.(III. 1.) számú
rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/2008.(XI.27.)
számú rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
6./ Tájékoztató a közrend- és közbiztonság helyzetéről
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dr. Bazsó László rendőrkapitány: Kiemeli, hogy Vál községben az elmúlt években nagyon
sűrűn váltották a körzeti megbízottak egymást. Komoly gondot okozott, hogy a kérdést helyre
tegyék. Az elmúlt időszak tapasztalata alapján sikerült megoldást találni, ami a községnek és
a rendőrségnek is jó. Vál békességes hellyé vált. Elmondja, hogy a kapitányság tekintetében
21 %-os növekmény van a bűncselekmények tekintetében. Megköszöni, hogy Vál község
Képviselő-testülete támogatja a rendőrséget, a körzeti megbízottat lakással, gépkocsival.
Zsebeházy Róbert képviselő: Javaslom, hogy a körzeti megbízott biztonsága érdekében
szerezzünk be részére golyóálló mellényt.
Tóth Ferencné polgármester: A külterületeken csökkent a bűnelkövetések száma, pontosan
ebből a célból vásároltuk a gépkocsit, hogy a körzeti megbízott minden területet figyelemmel
tudjon kísérni.
Körmendi Józsefné iskola SZMK: Több alkalommal szervezünk zenés rendezvényeket, mely
rendezvények bevételét a gyerekek javára ajánljuk fel. A rendezvény szervezése, biztosítása,
külső helyszín biztosítása ügyében mi e teendője a szervezőnek?
dr. Bazsó László rendőrkapitány: A jogszabály szerinti előírás, a rendező felel a
rendezvényért az épületen, ill. a telken belül.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Mennyire elterjedt a körzeti megbízott részére a nyomozó kutya?
dr. Bazsó László rendőrkapitány: Az adott rendőrnek többet kell vállalnia. A kutyával sokat
kell foglalkozni, szolgálati idejének 40 %-át elveszi a kutya.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a közrend- és közbiztonságról szóló
beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2009.(02.12.)Kth. számú
határozata
a közrend- és közbiztonság helyzetéről szóló
beszámoló elfogadása
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta és elfogadta a közrend- és közbiztonság
helyzetéről szóló beszámolót.
7./ Bejelentések
-

Szélerőmű szerződés tervezet

(Zsegeházy Róbert képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 6 fő.)
Tóth Ferencné polgármester: Az előző ülésen a képviselő-testület megvitatta a szélerőmű
szerződés tervezetet és a javasolt módosítások egyeztetésre kerültek a szerződő féllel. Ennek
alapján kérem a képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel a szerződés aláírására.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, l tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2009.(12.02.)Kth. számú
határozata
szélerőmű park létesítéséhez hozzájárulás
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Településfejlesztési megállapodást köt a NH
North Hungarian Windarm Kft.-vel (3000
Hatvan, Tabán út 7/A.) szélerőmű park
létesítés előkészítő munkálatainak hozzájárulásához.
Felhatalmazza a polgármestert a Településfejlesztési
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Villamosenergia-árajánlat közvilágításra

Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy
további ajánlatokat gyűjtsünk be. A kistérség is foglalkozik ezzel az üggyel.
Schmidt Ferenc váli lakos: Felhívja a figyelmet az életveszélyes villanyoszlopokra a
település. Megemlíti a községben az E-on munkatársai által végzett gallyazást.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Megkaptuk a Vértes Többcélú Kistérségi Társulástól az orvosi
ügyelet részére biztosított orvosi műszereket. Az orvosi műszereket évekkel ezelőtt kellett
volna megkapnunk, részben leamortizálódtak, szavatosságuk lejárt. Az össz. érték kb. 3-4
mFt.
Szabó Éva váli lakos: Tudomásom szerint a költségvetési rendeletet minősített többséggel kell
elfogadnia a képviselő-testületnek. A 9 fős létszámú testületnek a minősített többsége 5 fő?
dr. Kiss Tamás jegyző: A megválasztott képviselők több mint a fele, az jelenti a minősített
többséget.
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
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző

6

7

