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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. április 30-i üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ Csókás Zsolt  képviselő 
  3./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  4./ dr. Milvius Lóránt  képviselő 
  5./ Nagy Imréné  képviselő 
  6./ Nagy István  képviselő 
  7./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1 fő 
képviselői létszámból 7 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal, hogy Vértes 
Takarékszövetkezet működéséről szóló tájékoztatót vegyük le napirendről, mivel az érintett 
nem tud jelen lenni az ülésen, így későbbi időpontban tárgyalja a képviselő-testület. 
A képviselő-testület a napirendek tárgyalását a módosítással 7 igen szavazattal elfogadta, 
határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy az út tervezője a tervezési 
szerződést megküldi a Szt. István tér és Kossuth utca vonatkozásában. A terv 
engedélyeztetése több hónap, a pályázat benyújtásának határideje augusztus 31. 
A Vajda Napra  a „falunapos pályázaton” 500 eFt-ot nyert az önkormányzat. 
A Tűzoltóság a német vendégek fogadásába besegít. 
A VELŐ megállapodás módosítás megérkezett, hogy a képviselő-testület a teljes szöveget 
megismerje, rendkívüli ülésen vitatjuk meg. 
Az egészségház pályázatunk nyertes, 60 mFt támogatást kap az önkormányzat. 
Kétnapos konferencián vettünk részt az ÁMK igazgatójával, téma a sikeres vidékfejlesztés.  
 
Csókás Zsolt képviselő: Alcsútdoboz önkormányzatával nem lehet egyezségre jutni, peren 
kívül megegyezni? 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testületekkel nem, csak a polgármesterekkel és 
ügyvédekkel hajlandó leülni tárgyalni. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő:  A belterületbe vonás (VELÖ) hogyan áll, mikor kapunk 
határozott választ? A Vajda háznál a foglalkoztatónak ki lesz a gazdája? A kistérségi 
falugondnoki busz és az egész szolgáltatás mit jelent számunkra? 
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Tóth Ferencné polgármester: A belterületbe vonással kapcsolatos választ a Fejér Megyei 
Földhivatal a közeljövőben megadja, annak ismeretében tudunk a továbbiakban dönteni. A 
pedagógiai foglalkoztató takarítását célszerű Papp Zsuzsanna Vajda ház gondnokkal 
elvégeztetni, aki előzetes egyeztetés alapján vállalja. A foglalkoztató tartalommal való 
megtöltése az ÁMK feladata lesz.  A falugondnoki busz az 1000 fő alatti településeket 
szolgálja. Mi bérelhetjük. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Minden évben plussz állásokat fognak létrehozni a kistérségnél? 
 
Tóth Ferencné polgármester:  Jelen esetben a pedagógiai szakszolgálat létrehozása miatt      
határozott időre, közfoglalkoztatás keretében lesz egy fő foglalkoztatva közalkalmazottként. 
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy az úttal kapcsolatos döntést meg tudja-e hozni. Arról már 
döntött a képviselő-testület, hogy a teljes tervezést megrendeljük. Az önrész előteremtéséhez 
több alternatíva lehetséges – CÉDE pályázat, Megyei Pénzügyi Alap-tól visszatérítendő 
támogatást lehet igényelni. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Szánjunk annyi időt e témára, hogy tárgyalja a Pénzügyi és 
Településfejlesztési bizottság. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Megriaszt a tervezési költség. 
 
Nagy Imréné képviselő: Az út helyreállítására az önrészt az adóemelés bevételéből nem 
tudom elfogadni, már jobban nem lehet terhelni a lakosságot. Más megoldást kell keresni.  
 
A polgármester felteszi szavazásra az útpályázatról szóló döntést, miszerint a képviselő-
testület rendkívüli ülésen hozza meg döntését. A képviselő-testület a javaslatot 4 igen és 3 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    52/2009.(04.30.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
            az útpályázatról szóló döntésről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az útpályázattal kapcsolatos döntését rendkívüli 
   ülésen hozza meg. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2009. május 5. 
 
A jelentés a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámolóval kapcsolatban más kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra, melyet a képviselő-testület  7 
igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadott. 
 
2./ 2008. évi költségvetési beszámoló elfogadása a könyvvizsgálói jelentéssel és a 
zárszámadási rendelettel együtt 
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Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság külsős tagja szavait 
tolmácsolom a képviselő-testületnek, miszerint még ilyen könyvvizsgálói jelentést nem látott. 
Rengeteget dolgoztunk és álltunk a könyvvizsgálók rendelkezésére. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A 2008. évi költségvetési zárást a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság nem tárgyalta, nem volt bizottsági ülés. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Én mint polgármester a megadott határidőig beterjesztettem a 
képviselő-testület elé. Ezzel törvényi kötelezettségemnek eleget tettem. A képviselő-testület a 
beterjesztett anyag alapján dönteni tud. 
 
Csókás Zsolt képviselő: A könyvvizsgálói jelentés elmond mindent a gazdálkodásról, a 
vagyonról, a pénzügyi helyzetről. A számok magukért beszélnek. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a 2008. évi zárással kapcsolatban, a polgármester 
felteszi szavazásra az írásos anyagot, beszámolót, melyet a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    53/2009.(04.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a 2008. évi költségvetési zárás elfogadásáról 
    
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta a 2008. évi költségvetési 
   zárást a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. 
 
Ezt követően a polgármester a helyi önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról szóló rendelet tervezetet teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 6 
igen szavazattal és l tartózkodással elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta. 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    5/2009.(05.01.)Ktr. számú 
     r e n d e l e t e 
 a helyi önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
3./ Szociális rendelet módosítása 
 
Nagy Imréné képviselő: A Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, melyet támogat. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Mennyire kötelezik a tanácsadást? 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat erre alkalmas. 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a szociális rendelet módosítását 7 igen szavazattal, 
melyről  az alábbi rendeletet alkotta: 
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  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   6/2009.(05.01.)Ktr. számú 
    r e n d e l e t e 
 az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2007.(IV.1.), valamint a 16/2008.(11.27.)Ktr. 
                                számú rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4./ Térítési díjjal kapcsolatos szülői kérés megvitatása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Ezen beadvány tárgyalása annak a függvénye, hogy írjunk-e ki 
pályázatot a konyha üzemeltetésére. A képviselő-testület előző döntése az volt, hogy 
áprilisban visszatérünk  a konyha üzemeltetésére. A beérkezett pályázat alapján tudunk 
dönteni, hogy milyen térítési díjak lesznek. Ez a sávos beadvány kb. 5 szülőt, családot 
érintene. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Havonta nem tudjuk változtatni a rendeletünket. Úgy érzem, 
hogy szülői kezdeményezésre, számukra kedvezően megváltoztattuk rendeletünket. Adott 
lehetőségen belül megfontoltan döntöttünk. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Jobb lenne, ha írnánk ki pályázatot, ugyanis az egész épület 
hasznosítására írtunk ki pályázatot. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Baracskáról kaptunk egy ajánlatot napi étkezésre, ideszállítással 
660.-Ft összegért, háromszori étkezésre. 
 
Tóth Ferencné polgármester:  A közösségi házat a váli ember nem tölti meg tartalommal. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Felmérést kellene készíteni, hogy mik a kifogások mind 
mennyiség, mind minőség tekintetében. Ha a többség konkrét kifogással él akkor írjunk ki 
pályázatot. Hatástanulmány nélkül nem lehet elbizonytalanítani a vállalkozókat. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Minőségi kifogás nincs az étel miatt. 
 
A polgármester felteszi szavazásra a közösségi ház meghirdetését hasznosításra, melyet a 
képviselő-testület 4 igen, 1 nem 2 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    54/2009.(04.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Közösségi ház hasznosítására pályázat kiírás 
  
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   pályázatot ír ki a Közösségi ház hasznosítására. 
  
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2009. augusztus 31. 
 
Ezt követően a szülői beadványt teszi fel szavazásra a polgármester, melyet a képviselő-
testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elutasított, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    55/2009.(04.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   étkezési térítési díjra vonatkozó szülői beadvány 
     elutasítása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   elutasítja az óvodai étkezési térítési díjra vonatkozó 
   szülői beadványt. 
 
5./ Védőnői szolgálat ÁNTSZ ellenőrzésével kapcsolatos döntés 
 
Csókás Zsolt képviselő: Az Internet elérhetőséget vállalom a védőnői szolgálatnál. 
 
A képviselő-testület az új egészségház pályázat keretében kívánja megoldani az 
eszközbeszerzéseket. Átmeneti megoldásként a meglévő eszközparkkal oldja meg az 
előírtakat. Az Internet eléréshez a keretösszeget biztosítja. 
A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    56/2009.(04.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a védőnői szolgálat ÁNTSZ ellenőrzésével 
   kapcsolatos döntésről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a védőnői szolgálatnál feltár hiányosságok 
   megszüntetését az alábbiak szerint oldja meg: 
   -     az új egészségház pályázat keretében kívánja 
         megoldani az eszközbeszerzéseket. 

- átmeneti megoldásként a meglévő eszközparkkal 
oldja meg az előírtakat 

- az Internet eléréshez a keretösszeget biztosítja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
6./ Sportpálya építésével kapcsolatos további teendők (közművek) 
 
Tóth Ferencné polgármester: Itt volt a kivitelező vezetője, aki ígéretet tett, hogy a napokban 
kiküldi a hengert a gyepszőnyeg tömörítésére. Feladatunk még a pálya kapcsán az utak 
biztosítása és a közművek. 
 
Nagy István képviselő: Az utat másodlagosnak tartom, fontosabb a víz és az áram kialakítása. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Le kell gréderezni az utat. Nem kell aszfaltos út. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A pálya minősítéséhez szükséges kritériumokat ki kell kérni. Az 
energiaellátással kapcsolatos ajánlatot pontosítani szükséges. 
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7./ Bejelentések 
 
- Ürményi Kastély Kft. rendezési tervvel kapcsolatos kérése 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Úgy gondolom a műemlék fog pontot tenni a végére. A rendezési 
terv szerint tudja az építési engedélyt kiadni. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Nem szeretném, hogy a „kiserdőt” kivágják. 
 
- Kajászóval adósságrendezés 
 
Tóth Ferencné polgármester: Levélben keresett meg Kajászó Község Önkormányzata, hogy 
az egyezsége megállapodás értelmében a hitelezői igények fedezetére szolgáló ingatlanokat 
háromszori hirdetést követően sem tudta értékesíteni.  A vételi ajánlat lényegesen kevesebb 
összegről szól, mint a meghirdetett összeg, de javaslom a képviselő-testületnek, hogy járuljon 
hozzá az értékesítéshez. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta Kajászó községgel kötött egyezségi 
megállapodás hitelezői igények fedezetére szolgáló ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatot, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    57/2009.(04.30.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Kajászó Község Önkormányzat adósságrendezéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   hozzájárul, hogy Kajászó Községgel kötött 
   egyezségi megállapodás hitelezői igények fedezetére 
   szolgáló ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatot 
   elfogadja. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
Egyebek 
 
Tóth Ferencné polgármester: Szabó Éva által indított per tárgyalása 27-én volt. Az üggyel 
kapcsolatban ellenkeresetet fogalmazott meg a jegyző úr. A tárgyalásról nem tudtunk 
információt szerezni. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A VELŐ megközelítéséhez kisegítő utat kell építeni. Hol 
történne meg, a Petőfi utca mögött kisajátítással? 
 
Tóth Ferencné polgármester: TSz út lehetett, mivel gyümölcsös volt ott, és minden út az 
önkormányzatnak került átadásra. 
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Csókás Zsolt képviselő: Indítványozni szeretném, hogy kezdeményezzünk párbeszédet a 
másik féllel. Én megkérdeztem, hogy mi volt a tárgyaláson – elnapolták, mivel beadvány 
érkezett részünkről. Azt érzem, hogy gyűlölet van a két fél között. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Kivel kellene leülni? A képviselő-testület többször nyitott.  
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Szabó Évát érte egy sérelem, amit megértek. Megelőzni úgy 
lehetne a támadásokat, hogy ne hozzunk hibás döntéseket. Az ÁMK létrehozása rosszul esett 
az akkori igazgatónak. Bizonyos szintig alapot is adunk ahhoz, hogy akik figyelnek 
bennünket, támadjanak, mivel bizonyos esetekben valóban kifogásolhatóak voltak döntéseink. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Gyermekjóléti Szolgálat létrehozásakor is kértünk segítséget a 
megyétől, a mai napig válasz nem érkezett. Arra törekszünk, hogy minél kevesebb hibát 
kövessünk el. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Azért kellene leülni és megbeszélni a sérelmeket, mert nem látom a 
következményeket, ha a bíróság nekik ad igazat. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Kérdezi, hogy az önkormányzat dolgozói 2008. évi szabadságai 
rendben vannak-e? Mindenki kivette az elmúlt évi szabadságát, visszamenőleg nem lehet 
követelése? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Mindenkinek rendben van a szabadsága. Igényt már nem 
támaszthat senki, március 31-ig az elmúlt évi szabadság rendeződött. Sajnos nem ötször annyi 
szabadságot veszünk ki, hanem ötször annyi marad bent. Az lenne a célszerű, ha a túlórát 
vezetnénk. 
 
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 
 
 
 
 


