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J E G Y ZŐ K Ö N Y V 

 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné   polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ dr. Milvius Lóránt  képviselő 
  4./ Nagy István  képviselő 
  5./ Sigmond Péter  képviselő 
  6./ 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+l fő 
képviselői létszámból 6 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal, hogy napirendként 
tárgyalja a képviselő-testület az Intézményfenntartó társulási megállapodás a szociális és 
gyermekjóléti alapfeladatok ellátására, valamint a térfigyelő rendszerhez csatlakozási 
szándéknyilatkozat a kistérség felé. 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal 
nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Az Önkormányzat és intézményei Alapító Okiratának módosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az alapító okiratok módosítása jogszabályi változás és formai 
követelmény miatt szükséges. 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta az Általános Művelődési Központ egységes 
szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okiratát 6 igen szavazattal, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    66/2009.(05.14.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az Általános Művelődési Központ egységes 
   szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat 
                        elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és az alábbi módosításokkal 
   elfogadta az Általános Művelődési Központ 
   egységes szerkezetbe foglalt módosított 
   Alapító Okiratát: 
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   Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
   közoktatás, közművelődés 
   Működési területe: Vál község. A Családsegítő 
   és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége Vál, 
   Tabajd és Óbarok községek közigazgatási terülte. 
   Típus szerinti besorolása: 
   Tevékenységének jellege: közszolgáltató költségvetési szerv 
   Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
   Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan 
   működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
   Az intézmény alaptevékenysége: kiegészül 
   - pedagógiai szakmai szolgáltatás     
   9.b./ Napköziotthonos Óvoda 
   9.c./ Közművelődés és Könyvtár  
   Székhelye: 2473. Vál, Szent István tér l. 

- közművelődési és könyvtári tevékenység  92312-7 
Az intézmény alaptevékenysége: 
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
9.d./ kiegészül: 
Az alapító okiratban szereplő szakfeladat számok 2009.  
december 31-ig érvényesek. 
11. A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony 
Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény Megbízásos és egyéb 
jogviszony: Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. számú törvény 
12. A vezető kinevezésének rendje: 
Az intézmény vezetője az igazgató, akit a képviselő-testület 
nevez ki határozott időre, felmentésével, fegyelmi és anyagi 
felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a képviselő- 
testület jár el, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 
Az intézményegység vezetők kinevezését az intézmények  
Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosítását 6 igen szavazattal, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     67/2009.(05.14.)kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
   a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
   módosításának elfogadása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az alábbi módosításokkal fogadta el a Polgármester 
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   Hivatal Alapító Okiratát: 
 
   A költségvetési szerv rövid neve: 
   Polgármesteri Hivatal 
   Létrehozásáról rendelkező jogszabály: 
   A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
   A kiegészítő tevékenység felső határa: 0,1 % 
   Illetékességi területe: 
   Vál Község Közigazgatási területe – általános illetékesség – 
   Felcsút és Óbarok községek közigazgatási területe – különös 
   illetékesség – (343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi 
   és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 
   feltételeiről) 
   Irányító szervének neve: 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   Székhelye: 2473. Vál, Vajda János utca 2. 
   Alapítói jogokkal felruházott szerve: 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   Székhelye: 2473. Vál, Vajda János utca 2. 
   Típus szerinti besorolása: 
   A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi 
   Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és 
              gazdálkodó 
   Vezetőjének neve: jegyző 
   Választása: Vál Község Képviselő-testülete 
   Kinevezése: Vál Község Képviselő-testülete 
   Választás módja: pályázat útján 
   Kinevezés időtartama: határozatlan időre -  helyettesítés esetén 
   határozott időre, vagy a jegyzői pályázat eredményes elbírálásáig 
   Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
   megjelölése: 
   A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 
   a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és 
   a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
   rendelkezései az irányadóak. 
   Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvéről 
   szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
2./ Intézményfenntartó társulási megállapodás a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok 
ellátására 
 
Tóth Ferencné polgármester: A jogszabályi és költségvetési finanszírozás módosítása miatt 
vált indokolttá a magasabb összegű állami támogatás miatt a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat más formában, önálló intézményi társulás formában történő működtetése. Továbbra 
is Óbarok és Tabajd községekkel közösen működtetjük a szolgálatot. Óbarok község 
Önkormányzata más elfogadta a társulási megállapodást. Ha mindhárom önkormányzat 
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elfogadja a megállapodást, a működési engedélyt e szerint módosítjuk és július l-től az emelt 
normatívát kapjuk. 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta az Intézményfenntartó társulási megállapodás a 
szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására 6 igen szavazattal melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    68/2009.(05.14.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az Intézményfenntartó társulási megállapodás a 
   szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   úgy határozott, hogy Óbarok Község, Tabajd 
   Község és Vál Község Önkormányzata között 
   a szociális alapellátási feladatok körébe tartozó 
   családsegítés és a gyermekjóléti alapellátási 
   feladatok körébe tartozó gyermekjóléti 
   szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan létrejövő 
   intézményfenntartó társulás társulási megállapodását 
   a jegyzőkönyv melléklete szerinti formában elfogadja. 
   Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a társulási 
   megállapodás aláírására. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
3./ Tabán u. vis-maior igénybejelentése 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Tabán utcai pince beszakadásra benyújtandó vis-maior 
igényhez a saját forrás biztosításáról kell döntést hozni, mely összeg 1.386.000.-Ft.  
 
A képviselő-testület a Tabán utcai pince beszakadás vis-maior igény 1.386.000.-Ft saját 
forrást a költségvetés tartalék terhére biztosítja a képviselő-testület, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    69/2009.(05.14.)Kth.számú 
       h a t á r o z a t a 
   Tabán utca pince beszakadás vis-maior igénybejelentésről 
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4./ Sportpálya fűkaszálására ajánlat megvitatása 
 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Hosszú távra gondolva, egy önjáró saját gép vásárlását kellene 
célul tűzni.  
 
Tóth Ferencné polgármester: Igen mi is gondoltunk rá. A CÉDE pályázat kiírás ismeretében, 
ha lesz lehetőség eszköz beszerzésre, abból igényelnénk. 
Ez a megbízás a vállalkozóval átmeneti megoldás, alkalmanként 18 eFt vállalási díjért. 
 
A képviselő-testület elfogadja Boross Miklós vállalkozó ajánlatát a sportpálya fűnyírására, 
alkalmanként 18 eFt összegért, melyről 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    70/2009.(05.14.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   sportpálya fűnyírásra ajánlat elfogadása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megbízza Boross Miklós Alcsútdoboz, 
   Szabadság u. 165. szám alatti vállalkozót a 
   sportpálya fűnyírásával, alkalmanként 
   18.ooo.-Ft vállalási díjért. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
 
5./ Térfigyelő 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Többcélú Kistérség keretében kerül felmérésre a térfigyelő 
rendszer kiépítésének lehetősége. A képviselő-testület részéről egy szándéknyilatkozat 
szükséges, hogy a rendszerhez kívánunk-e csatlakozni.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal csatlakozási szándékát fejezi ki a térfigyelő rendszer 
kiépítésére, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    71/2009.(05.14.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   térfigyelő rendszerhez csatlakozási szándék- 
     nyilatkozat 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   csatlakozási szándékát fejezi ki a térfigyelő 
   rendszer kiépítésére. 
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   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
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     dr. Kiss Tamás 
  polgármester          jegyző 
 
 


