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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. március 26-i üléséről 
 
Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné   polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Csókás Zsolt  képviselő 
  4./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  5./ Nagy Imréné  képviselő 
  6./ Nagy István  képviselő 
  7./ Sigmond Péter  képviselő 
  8./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
  2./ Lovas Csaba  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.vez. 
  3./ Kovácsné Darabos Erzsébet  Idegenforg. és Okt. Biz. tag 
  4./ Krúdy Péter  igazgató 
  5./ Kenyeressy Károly református lelkész 
  6./ Szabó Éva 
  7./ Artai Balázs 
  8./ Klein Károly  KSE vezetője 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő 
képviselői létszámból 8 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására azzal, hogy napirend előtt tájékoztatás az 
önkormányzat nettó finanszírozásáról, a 2. napirend levétele, tájékoztató a helyi civil 
szerveztek tevékenységéről. A meghívóban szereplő 6. napirend levétele napirendről, a nagy 
mennyiségű információk miatt tartsunk energia napot és az összegző anyag elkészülte után 
foglalkozzon a testület a témával. A meghívóban szereplő további napirend marad. 
A képviselő-testület a módosított napirendi pontok tárgyalásával egyetért, melyet 8 igen 
szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadott. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat nettó 
finanszírozásával kapcsolatos események, eljárások, intézkedések megtételéről. 
Kihangsúlyozta, hogy a híresztelésekkel ellentétben az önkormányzat nem ment csődbe. 
Felolvassa a MÁK-tól érkezett levelet. 
 
(Megérkezett dr. Milvius Lóránt képviselő, így a testület létszáma 9 fő.) 
 
A beszámolót az önkormányzat leadta, de hiányosan. Külső segítséget vettünk igénybe az 
anyag elkészítéséhez. 
A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felel. Vizsgálatot kell végezni, hogy ki, 
mit hibázott. Az áprilisi testületi ülésen a vizsgálat eredményéről tájékoztatom a képviselő-
testületet. 
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Kárpáti Hajnalka képviselő: Nem lehetett volna előbb elkezdeni a zárást elkészíteni, ha 
javítani kell, legyen még idő. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Megvoltak a határnapok. A vizsgálat kideríti az igazságot. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Az rendben van, hogy vizsgálatot kell indítani, de ki végzi el a 
vizsgálatot. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testületnek ebben döntési joga nincs. A munkáltatói 
jogkör gyakorlójának kell elindítani a vizsgálatot. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
l./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: Kistérségi ülésen vettem részt, ahol elhangzott, hogy az 
útkezelői státusz megszűnt, a kistérség létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatásra nyújt be igényt. Az önkormányzatoknak nyilatkozni kell a 
tekintetben, hogy a településen útkezelő foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    35/2009.(03.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   nemleges nyilatkozat útkezelő foglalkoztatásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési 
   szerveinél és a polgármesteri hivatalnál a meglévő 
   üres álláshelyen, az előreláthatólag megüresedő 
   álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 
   szervezeti változás, feladatátadás következtében a 
   Társulás fenntartói körén kívüli munkáltatónál 
   a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott 
   jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
   nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
A közoktatási intézményi társulás létrehozása miatt – Alcsútdoboz, Csabdi – a Vértes 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását szükséges 
módosítani. Ezen megállapodás aláírására kérem a képviselő-testület felhatalmazását. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Azért társulnak az önkormányzatok mert önállóan nem tudják 
fenntartani az iskolát? Mi van akkor, ha együtt fenntartva csődbe kerülnek, ki fogja 
finanszírozni? A kistérség egésze fogja finanszírozni? 
 
Tóth Ferencné polgármester: A több önkormányzatra negatívan nem hathat. 
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A képviselő-testület  a társulási megállapodás módosítását elfogadta 8 igen és 1 nem 
szavazattal, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    36/2009.(03.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
   Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta a „Vértes Többcélú Kistérségi 
   Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
   módosítására” vonatkozó előterjesztést, melyben 
   foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a „települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
   társulásairól szólő 2004. évi CVII. tv. l.§. (9) bekezdés 

a) pontjában foglaltak alapján a Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
13. számú módosítását jóváhagyja, s a 13. számú 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület 
1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást kézjegyével 
lássa el. 

2. Felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a teljes körűen 
aláírt Megállapodást a Tktv. 12.§. (1) bekezdése alapján 
a Közép-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 
Vezetőjének terjessze fel, kérve szakmai véleményét. 

 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A 6,6 mFt állami támogatás visszafizetésére a MÁK-nál 
részletfizetési kérelem beadására van lehetőség. A 4 mFt egyszeri vissza nem térítendő 
támogatás kérelmünkre részben kaptunk választ. 
A Vajda Nap lebonyolításával kapcsolatban javaslom, hogy azzal bízzuk meg az 
Idegenforgalmi, Kulturális – és Oktatásfejlesztési Bizottságot. A döntést a bizottság 
meghozhatja a költségvetésben elkülönített összeg erejéig. A szponzorok felkeresése 
folyamatban van, már kaptunk is visszajelzést. Pályázatot nyújtottunk be az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program keretén belül. 
 
Mivel a képviselő-testületnek nem volt más javaslata, a polgármester felteszi szavazásra, hogy 
a Vajda Nap lebonyolításával a képviselő-testület megbízza az Idegenforgalmi, Kulturális- és 
Oktatásfejlesztési Bizottságot. A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    37/2009.(03.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési 
   Bizottság megbízása a Vajda Nap lebonyolítására 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megbízza az Idegenforgalmi, Kulturális- és 
   Oktatásfejlesztési Bizottságot a Vajda Nap 
   lebonyolításával, amely költségeit az elkülönített 
   összeg erejéig felhasználhatja. 
 
   Felelős: Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési 
      Bizottság elnöke 
   Határidő: 2009. május 23. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A szélerőmű beruházással kapcsolatban – a beruházó társaság az 
ingatlan tulajdonosokkal megkötötte a szerződést. A munka elindult. Az önkormányzat 
részéről a szerződés aláírásra került. 
A Közbeszerzési Döntőbizottság bírságot szabott ki. A közbeszerzési szakértő a biztosító 
társasággal felvette a kapcsolatot. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság új eljárás során döntését 
meghozza.  
Megjelent egy pályázati lehetőség bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztésére. Javaslom, hogy adjuk be a pályázatot a felső tagozat nyílászáró cseréjére és 
fűtés korszerűsítésére 20 mFt összértékű, l6 mFt támogatási összegű, 4 mFt saját erővel. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Nyertes pályázat esetén a beruházás 20 mFt-ról szól. Akkor tudom 
támogatni, ha helyi vállalkozó munkáját helyezzük előtérbe. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Beadjuk a pályázatot, hogy forrásunk legyen. Másik pályázatot a 
kivitelezésre kell kiírni. Az ÁMK írja ki a kivitelezésre a pályázatot. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: A pályázat mellé árajánlatot kell tenni, mindkét ajánlatot váli 
vállalkozó adta be. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyetért a pályázat beadásával, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    38/2009.(03.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   bölcsődék és közoktatási intézmények 
   infrastrukturális fejlesztése pályázat benyújtásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztérium 
   által kiírt bölcsődék és közoktatási intézmények 
   infrastrukturális fejlesztésére 20 mFt összértékű, 
   16 mFt támogatási igényű pályázati összeggel. 
   Az önkormányzat a 4 mFt saját erőt a költségvetés 
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   tartalék terhére biztosítja. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2009. április 4. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A felszíni csapadékvíz elvezetés peres ügyével kapcsolatban 
elmondja, hogy tanúként meghallgatták. Javasolja, hogy a tárgyalás előtt valamennyi érintett 
önkormányzat képviselő-testülete üljön le és foglaljon állást a hogyan tovább érdekében. 
Minden tárgyaláson újabb és újabb bizonyítékkal tud szolgálni a felperes. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Van esély arra, ha mindegyik önkormányzat képviselő-testülete 
együttesen leül, jobb lesz a helyzet? 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A polgármesterek mérjék fel a testületek véleményét. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Más választásunk nem is igen van. A társulási megállapodás szerint 
Alcsútdoboz önkormányzatát terheli a felelősség.  
 
Tóth Ferencné polgármester: Mind a hat önkormányzat felelős a tekintetben, hogy a 
beruházás alatt nem követték a dolgokat úgy, ahogyan kellett volna. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A másik négy önkormányzat is belement a perbe. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az építéshatósággal kapcsolatban elmondja, hogy a három 
településsel együtt hoztuk létre az építéshatóságot. Felcsút nem döntött, nem fizet. Önállóan 
nem vagyunk képesek fenntartani ezt a feladatot. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A három település közösen, önállóan látja el az építéshatóságot 
egy Kormány rendelet alapján 2008. február l-től. Felcsút nem szállhat ki, ha kiszáll más 
formában nem oldhatja meg az építéshatósági feladatokat. A munka zömét Felcsúton látjuk el, 
készült róla kimutatás is. A működési költség kiegészítése létszámarányosan történik a 
települések között. 
 
Sigmond Péter képviselő: A sportpálya éves műtrágya szükségletét felmérem és kérek 
árajánlatot. Az ajánlatban lévő anyag ötszöri kiszórásra vonatkozik, én kétszeri kiszórással 
tudok beszerezni műtrágyát. 
 
Mivel több kérdés nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a két ülés közötti 
beszámolót, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
2./ Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről, működési 
rendjéről 
 
Nagy Imréné képviselő: A Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Támogatja elfogadását. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Úgy látom már az elmúlt pár hónap is bizonyítja, nagy előnye 
van, hogy itt működik a szolgálat. Nagyon sok munka és plussz munka hárult ide. Azt kérem, 
hogy minden helyben lévő intézmény, szervezet segítse munkáját. 
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A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta a Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    39/2009.(03.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
   tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta a Családsegítő- és 
   Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről 
   szóló beszámolót. 
 
3./ Közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A szociális törvény módosításával átalakult az aktív korúak 
ellátó rendszere. A rendszer célja, hogy a közfoglalkoztatást biztosítsa, amely nem 
munkanélküli juttatás, ezért meg kell dolgozni. 
 
Nagy Imréné képviselő: A Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Az Út a munkához kerekasztal megalakítása szükséges, mely a bizottsági 
ülésen megtörtént. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés alapján elfogadta a közfoglalkoztatási tervet, melyről 9 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület  
    40/2009.(03.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   közfoglalkoztatási terv elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete   
   elfogadja az önkormányzat közfoglalkoztatási 
   tervét azzal, hogy foglalkoztatásban csak a 
   rendelkezésre állási támogatásra jogosultakat 
   foglalkoztatja. 
   A rendszeres szociális segélyben részesülők 
   tekintetében közcélú foglalkoztatásukat nem 
   tudja biztosítani. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
4./ Útfelújítás pályázat benyújtásáról, terv előkészítéséről döntés 
 
Tóth Ferencné polgármester: El kell dönteni, hogy az úthálózat felújítás pályázat 
benyújtásával foglalkozunk-e, mivel az idő halad és a pályázat beadásának előfeltétele a 
tervdokumentáció. A terveket meg kell rendelni, melynek átfutási ideje van. A Pénzügyi és 



 7

Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a tervezést indítsuk meg. A tervezés költségeit 
nyertes pályázat alapján tudjuk finanszírozni. 
A Templomsor-on elindítjuk a vis-maior pályázatot. Súlykorlátozó táblák kihelyezésre 
kerültek, továbbá még a Magyar köz-Csokonai u.- Ürményi u. végén behajtani tilos táblákat 
tettünk ki. 
 
A képviselő-testület az útfelújításra vonatkozóan a Szt. István tér, Kossuth utca teljes 
úthálózat felújítására megrendeli a terv elkészítését. A képviselő-testület 8 igen és 1 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    41/2009.(03.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Szt. István tér és Kossuth utca teljes úthálózat 
   felújítására terv megrendelés 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megrendeli a Szt. István tér és Kossuth utca 
   teljes úthálózat felújítására vonatkozó terv 
   elkészítését. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
5./ Megbízási szerződés Horváthné dr. Porvay Judit részére 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott, 
hogy a megbízásra vonatkozóan konkrét összeget kérjünk. 
Megkértem, mely összeg szerződésenként 15 eFt+áfa. Ennél kisebb összegű ajánlatot nem 
tudunk beszerezni, véleményem szerint. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta Horváthné dr. Porvay Judit ügyvéd 
megbízását szerződésenként 15 eFt+áfa összegért, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    42/2009.(03.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Horváthné dr. Porvay Judit ügyvéd megbízásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megbízza Horváthné dr. Porvay Judit ügyvédet 
   az önkormányzat által kötött szerződések előkészítésével, 
   szerződésenként 15 eFt+áfa összegért, a költségvetési 
   tartalék terhére. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
6./ Faluszépítő és – védő Egyesület beadványának megvitatása 
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Csókás Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy a képviselő-testület elé terjesztett anyagot megkapja az 
egyesület is? 
 
dr Milvius Lóránt képviselő: Megemlíti, hogy a Pogányvári úttal kapcsolatban nem teljes a 
válasz. Továbbra is le van zárva az út, miért? 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Ügyfél birtokvédelmi pert indíthat az út lezárása ügyében. Hivatalos 
beadvány nem érkezett az önkormányzathoz az átjárással kapcsolatosan. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A szomszéd vitatja ennek az útnak a kérdését. Nem testületi 
kérdéskör. Régen egységes Tsz terület volt, nem lett lerendezve. Az ingatlantulajdonos 
területéhez ez az út is hozzámérésre került – állítása szerint. 
 
Szabó Éva váli lakos: A közmeghallgatáson érvelt a polgármester asszony, hogy az út el lesz 
adva. A december 12-i testületi ülésen a törvényességi észrevételben leírtak alapján az 
szerepel, hogy az út nem adható el. Nem állampolgárnak kell lépni ez ügyben, hanem a 
hivatalnak. 
 
Sigmond Péter képviselő: Ez az ügy jogi útra fog terelődni. Akkor, amikor megvették a 
területet, belemérték az utat is. Emberileg kell nézni a kérdést. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: A Tsz idejében állattenyésztő telep volt, akkor sem lehetett 
átjárni. 
 
A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat elfogadja a kiegészítésekkel együtt, mely 
előterjesztést a Faluszépítő és – védő Egyesület részére megküld. A képviselő-testület 8 igen 
és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    43/2009.(03.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Váli Faluszépítő és – védő Egyesület beadványára 
   válasz elfogadása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megvitatta a Váli Faluszépítő – és védő Egyesület 
   beadványára előterjesztett választ, melyet a 
   kiegészítésekkel együtt elfogadott. 
   Utasítja a jegyzőt, hogy a beadványra megfogalmazott 
   választ küldje meg a Váli Faluszépítő- és védő 
   Egyesületnek. 
 
   Felelős: jegyző 
   Határidő: 2009. április 30. 
 
7./ Bejelentések 
 
- Jelentés a Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulás 2008. évi pénzügyi helyzetéről  
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Tóth Ferencné polgármester: A szándéknyilatkozatot kell elfogadni a képviselő-testületnek, 
hogy a továbbiakban is tagja kívánunk lenni a Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulásnak. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a korábbi évekhez hasonlóan javasolja a tagság 
megerősítését 20.-Ft/lakos összeggel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadja a Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulás 
tagság megerősítését, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    44/2009.(03.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulás 
   társulási tagság megerősítése 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megerősíti társulási tagságát 2009. évre 2481 fő 

állandó lakóinak száma alapján 20.-Ft/fő összeggel 
a Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulásnál. 
A 49.620.-Ft tagsági díjat 2009. szeptember 30-ig 
a megadott számlára befizeti. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 30. 

 
- KEOP-2009-5.3.0/A pályázat benyújtása épületenergetikai korszerűsítésre 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja beadni a pályázatot a Vajda u. 14. szám alatti épület nyílászáró 
cserére. A pályázat sikerdíjra alapuló pályázat. 
 
A képviselő-testület a pályázat beadását 9 igen szavazattal támogatja, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    45/2009.(03.26.)Kth. számú 
             h a t á r o z a t a 
   KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai fejlesztések 
   témájú pályázat benyújtása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   a KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai fejlesztések 
   témájú pályázatot nyújt be a Vajda János u. 14. szám 
   alatti épület nyílászáró cseréjére, sikerdíjas pályázat 
   formájában. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az egészségház 
pályázat sikeres, tartalék listára került. 
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- Cukrászda földterület rendezése 
 
Tóth Ferencné polgármester: A cukrászda alatt lévő földterület tartós használatba adásáról 
már döntött a képviselő testület. Az a fogalom, hogy tartós földhasználat megszűnt, így 
módosítani szükséges az 54/2008.(03.27)Kth. számú határozatot olyan formában, mely szerint 
a Vál, Vajda János u. 12. szám alatt lévő cukrászda területéhez tartozó 35 m2-re használati 
jogot ad visszavonásig, 99 évig. 
 
A képviselő-testület a terület használatához visszavonásig, 99 évre adja Blaskó József 2064. 
Csabdi, Béke u. 95. szám alatti lakos részére a Vál, Vajda János u. 12. szám alatt lévő 
cukrászdához tartozó területre. A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     46/2009.(03.26.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    Blaskó József Vál, Vajda János u. 12. szám 
    alatt lévő cukrászda területhez 35 m2 
    használatba adásáról 99 évig 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    a Vál, Vajda János u. 12. szám alatt lévő cukrászda 
    területhez 35 m2 területet 99 évig használatba ad 
    Blaskó József (2064. Csabdi, Béke u. 95.) tulajdonosnak. 
    A képviselő-testület az 54/2008.(03.27.)Kth. számú 
    határozatát fentiek szerint módosítja. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Egyebek 
 
- Tájékoztatásul az ÁMK tanulócsoport alakulásáról 
- Az RTL Klub felvételt készített az óvodában a térítési díjakkal kapcsolatban 
 
Schmidt Ferenc váli lakos: Felhívja a figyelmet a volt szeméttelep ártalmatlanítására, illetve a 
vízbázis védelmére. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a volt szeméttelep rekultivációja folyamatban 
van. A vízbázis védelmével kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő-testület foglalkozott az 
üggyel, a Fejérvíz Zrt. a tett intézkedésekről tájékoztatott. Elmondta, hogy konkrét 
közbenjárásra nincs szükség. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Felhívja a figyelmet a Szt. István tér, iskola bejárat felőli részénél 
(Sárköz), egy behajtani tilos tábla kihelyezésével kapcsolatban. 
A hónap végi túra alkalmával vetődött fel, hogy pihenő padokat kellene kihelyezni a település 
egyes részein. 
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Tóth Ferencné polgármester: A tűzoltókkal elkezdtük a padok készítését. Szívesen vesszük az 
ötleteket, segítséget valamennyi civil szervezet részéről, hogy falunkat lakhatóbbá, szebbé 
tudjuk tenni. Elmondja, hogy az Ürményi utca és Csokonai utca végére, illetve a Magyar köz 
elejére behajtani tilos tábla kerül kihelyezésre. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: A képviselő-testület elfogadott egy megállapodást, mely 
szerint az elektronikus hulladékot elszállítja egy cég. Miért nem működik, hol tart a dolog? 
 
Tóth Ferecné polgármester: Többszöri megkeresés és egyeztetés után sem hozzák a 
konténereket. A legutóbb levelet írtunk, mely visszajött, hogy ismeretlen helyre költözött a 
vállalkozás. Másik céget kell keresnünk ez ügyben. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
az ülést bezárja és Ujszászi Józsefné kérelmére, zárt ülést rendel el. 
 
 
 
 
      -k.m.f.- 
 
 
 
  Tóth Ferencné      dr. Kiss Tamás 
  polgármester       jegyző 
 
 
 
    
 
 
 
 

   
    
    
 
 
 
 


