
 1

J E GY Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. július 2-i üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Csókás Zsolt  képviselő 
  4./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  5./ dr. Milvius Lóránt  képviselő 
  6./ Nagy Imréné  képviselő 
  7./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  8./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
  2./ Krúdy Péter  iskola igazgató 
  3./ Sinkó Csaba  Sportbarátok Egyesület 
  4./ Klein Károly  Sportbarátok Egyesület 
 
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 meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 
Ezt követően ismertette a zárt ülésen hozott döntésekről készült határozatokat. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: A beszámolóból két témát emelt ki, melyre kéri a képviselő-
testület döntését. 
A közoktatási intézmény fejlesztésre új pályázat kerül kiírásra, melyben bölcsődei csoport 
kialakítására is lehet pályázni, a másik téma a Damjanich u. felső szakaszának útjavítása. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A VELÖ belterületbe vonásával kapcsolatban van-e valami 
előrelépés? – kérdezi. Meddig lehet húzni? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Addig míg az egyezség nem jön létre. Újabb tárgyalások 
lesznek. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Népszavazással kapcsolatban kérdezi, ha meg lesz a szükséges 
aláírás, mi a további teendő? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Ne menjünk a dolgok elébe. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Javasolja,  hogy mindenképen adjuk be a pályázatot a 
közoktatási intézmény fejlesztésre bölcsődei csoport kialakítással. 
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A polgármester felteszi szavazásra a Vajda János u. 14. szám alatti ingatlan átalakításra óvoda 
és bölcsőde terv készítését, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    76/2009.(07.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Vajda János u. 14. szám alatti ingatlan átalakításra 
   óvoda és bölcsőde terv készítés 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   úgy határozott, hogy a Vajda János u. 14. szám 
   alatti ingatlanra tervezett átalakítási tervet 
   óvodára és bölcsődére készítteti el a kiírásra 
   kerülő pályázatokon való részvétel érdekében. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
Ezt követően a polgármester a Damjanich u. 1-29. szakaszra vonatkozó útfelújításra pályázat 
benyújtását teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
    77/2009.(07.02.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
   Damjanich u. 1-29. szakaszra TEUT támogatásra 
   pályázat benyújtás útfelújításra 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Vál, Damjanich u. 1-29. szakaszra TEUT 
   támogatásra pályázatot nyújt be útfelújításra. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el a két ülés közötti tevékenységgel 
kapcsolatban, a polgármester felteszi szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
2./ Beszámoló az ÁMK működéséről 
 
Tóth Ferencné polgármester: Bizottsági vélemény nélkül terjesztem a beszámolót a képviselő-
testület elé. 
Nagy öröm, hogy sok a kiemelkedő gyerek. Nagyon jónak tartja, hogy nemcsak a tanulmányi 
eredménye miatt, hanem a gyengébb tanulók más tevékenységük kapcsán kaptak jutalmat. 
Megállapítható, hogy túl magas a hiányzási órák száma, az iskola egészségügy nagyobb 
figyelmet fordítson az ellátásra. Az óvoda beszámolóból kiemeli a jó légkört, a családsegítő 
szolgálat pozitív működését, a közművelődési feladatokat. 
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A képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az ÁMK 
működéséről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    78/2009.(07.02.)Kth. számú 
          h a t á r o z a t a 
   az ÁMK 2008-2009-es tanév munkájáról szóló 
   beszámoló elfogadása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta az ÁMK 2008-2009-es 
   tanév munkájáról szóló beszámolót. 
 
3./ Beszámoló a helyi adóigazgatási feladat ellátásról 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. 
A bizottsági ülésen említésre került, hogy jelentős az adóhátralék. 
 
/Megérkezett Nagy István képviselő, távozott dr. Berecz Botond alpolgármester, így a testület 
létszáma 8 fő./ 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Részletfizetést lehet-e kérni adófizetésre – kérdezi. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Az adózó a bevallott, de meg nem fizetett adóra kérhet részletfizetést. 
Az adóhátralék behajtása a bírósági végrehajtón keresztül sem jár sikerrel sok esetben. 
 
A képviselő-testület a helyi adóigazgatási feladatokról szóló beszámolót 8 igen szavazattal 
elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    79/2009.(07.02.)Kth. számú 
          h a t á r o z a t a 
   adóügyi munkáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megvitatta és elfogadta az adóügyi munkáról 
   szóló beszámolót. 
 
4./ Tájékoztatás a Vértes Takarékszövetkezet helyi kirendeltségének működéséről 
 
Tóth Ferencné polgármester: Változás következik be a Takarékszövetkezet életében, 
tudomásom szerint Biatorbágy Takarékszövetkezettel egyesül a Vértes Takarékszövetkezet. 
Lesz-e változás? 
 
Kerekes Tiborné helyi kirendeltségvezető: Csak annyi változás lesz, hogy Buda 
Takarékszövetkezet lesz a nevünk, a vezetők maradnak, minden a régi rend szerint működik. 
 
A képviselő-testület a Vértes Takarékszövetkezet helyi kirendeltségének működéséről szóló 
tájékoztatót 8 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    80/2009.(07.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Vértes Takarékszövetkezet helyi kirendeltségének 
   működéséről szóló tájékoztató elfogadása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta a Vértes Takarékszövetkezet 
   helyi kirendeltségének működéséről szóló tájékoztatót. 
 
5./ Avarégetési rendelet megalkotása 
 
Nagy Imréné képviselő: Az idő intervallummal nem ért egyet. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Nem ilyen formában támogatná, egyáltalán ne lehessen tüzelni. 
Keresni kell olyan vállalkozót, aki elszállítja a zöld hulladékot. 
 
A képviselő-testület több alternatíva után 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodással elutasította az 
avarégetési rendeletet. 
 
6./ Parkolási rendelet megalkotása 
 
/Visszajött dr. Berecz Botond alpolgármester, így a képviselő-testület létszáma 9 fő./ 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Tűzoltóság előtti részt le kell zárni, életveszélyes a kihajtás, 
ill. a pékség környékén kevés a parkolási lehetőség a vásárlók számára, ezért a „Windisch 
sarok”-nál kellene a vállalkozó gépjárműveit parkoltatni. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeltet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
      /2009.(07.03.)Ktr. számú 
              r e n d e l e t e 
   a parkoló létesítési kötelezettségről és annak 
      megváltásáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7./ Vajda J.u. 36. szám alatti ingatlan rezsi- és bérleti díj elmaradás ügye 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja, hogy fizetési meghagyást bocsássunk ki a Vajda J.u. 36. szám alatti 
ingatlan rezsi- és bérleti díj elmaradásra dr. Horváth Kun Katalinnal szemben. 
 
A képviselő-testület a bizottság javaslatát 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    81/2009.(07.02.)Kth. számú 
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     h a t á r o z a t a 
   Vajda J. u. 36. szám alatti ingatlan rezsi – és 
   bérleti díj elmaradásra fizetési meghagyás 
   kibocsátása dr. Horváth Kun Katalin részére 
    
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Vajda János u. 36. szám alatti ingatlan 
   rezsi és bérleti díj elmaradásra fizetési meghagyást 
   bocsát ki dr. Horváth Kun Katalin részére. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
8./ Sportpálya villamosenergia ellátása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az áfa visszaigénylése szempontjából javasoljuk, hogy a pályán 
a belépőjegyeket az önkormányzat színei alatt szedjük. Az Ürményi Kastély ügyvezetője 
felhívott, hogy adjuk át az sportöltöző kulcsait. Kérjük az új pálya elkészültéig ingyen a régi 
pálya használatát. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Úgy érzi, hogy egyre több gond merül fel a pálya kialakítása 
ügyében, nem kellett volna a régit eladni. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal úgy döntött, hogy a sportpálya üzemeltetésével 
kapcsolatos áfa-köteles bevételt az önkormányzat szedje. Az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    82/2009.(07.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
               sportpálya üzemeltetéséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   úgy döntött, hogy a sportpálya üzemeltetésével 
   kapcsolatos áfa-köteles bevételt az önkormányzat 
   szedi. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
A sportpálya villamos fogyasztási hely kialakítására és mért földkábel fektetésre a Tó-Vill Bt. 
által adott ajánlatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat képviselő-testület 
             83/2009.(07.02.)Kth. számú 
        h a t á r o z a t a 
          sportpálya villamos energia ellátása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megrendeli a Tó-Vill Bt-től a sportpálya villamos 
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   fogyasztási hely kialakítását 2.484.290.-Ft+áfa 
   összegért az alábbi bontásban: 
   - csatlakozási díj  565.200.-Ft+áfa 
   - kivitelezési díj          l.619.090.-Ft+áfa 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
10./ Kémény Zrt. részvények értékesítése 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja névértéken értékesíteni a Kémény Zrt. részvényeket. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta a 
Kémény Zrt. részvények értékesítéséről. 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    84/2009.(07.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
          Kémény Zrt. részvények értékesítése 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   értékesíti 22 db Kémény Zrt. részvényt névértéken, 
   részvényenként 10.000.Ft értékben. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
11./ Kistérségi Társulás keretében ebrendészeti feladatok ellátása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a 
kistérségen belüli feladatellátással oldjuk meg az ebrendészeti feladatokat. Az ajánlattevő 
céggel volt már szerződése az önkormányzatnak, de a magas költségek miatt felmondtuk a 
szerződést. A társuláson belül olcsóbban tudjuk megoldani a feladatot, ami igen fontos, mert 
sok probléma van a kóbor kutyákkal. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta az ebrendészeti feladat ellátás 
ellátást a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    85/2009.(07.02.)Kth. számú 
     h a t ár o z a t a 
   ebrendészeti feladat ellátás kistérségi társulás 
     keretében 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   támogatja az ebrendészeti feladat ellátást a 
   Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
   Társulás keretében. 
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   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
12./ Térfigyelő rendszer kiépítése 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja, hogy Vál községre kérjünk konkrét ajánlatot. 
 
A képviselő-testület egyetért a bizottság javaslatával, melyet 8 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    86/2009.(07.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   térfigyelő rendszer kiépítésre konkrét ajánlat kérés 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   konkrét ajánlatot kér Vál Községre vonatkozóan 
   a térfigyelő rendszer kiépítésére. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
12./ Művészeti Iskola társulási megállapodás módosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Pázmánd Község társulásból történő kilépése miatt szükséges a 
Társulási Megállapodás módosítása. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta a Művészetoktatási Intézményi 
Társulás Társulási Megállapodás módosítását, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    87/2009.(07.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Művészetoktatási Intézményi Társulás Társulási 
   Megállapodás módosításáról 
 
l./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Kajászó Község 
Önkormányzat 25/2009.(III.23.) sz. határozatával meghozott döntését, a „Martonvásár és 
térsége” Művészetoktatási Intézményi Társulásból, 2009. augusztus 31. napi hatállyal történő 
kilépéséről. 
2./ A Képviselő-testület a „Martonvásár és térsége” Művészetoktatási Intézményi Társulás 
intézményi társulási Megállapodásának módosítását 2009. szeptember l-i hatállyal az alábbiak 
szerint fogadja el.: 
a.) A Megállapodás 2.1. alpontja a következők szerint változik: 

„2.l. A Társulás tagjai: 
a) Martonvásár Város Képviselő-testülte 

székhelye: Martonvásár, Budai út 13. 
b) Vál Község Képviselő-testülete 
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székhelye: Vál, Vajda János utca 2. 
c) Ráckeresztúr Község Képviselő-testülete 

székhelye: Ráckeresztúr, Hősök tere 2/4, 
b.) A Megállapodás 7.l. alpontja (A Társulás szervezte) az alábbiak szerint módosul: 

„7.l. Társulási Tanács: 
 A Társult Képviselő-testületek a teherviselés arányában 6 főből álló tanácsot hoznak 
létre. A tagok a képviselő-testület települési képviselői tagjaiból választják, minősített 
többséggel: 
Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fő 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2 fő 
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete l fő 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – az l.) pontban foglaltak alapján a 2.) 
pont szerint módosított társulási megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
14./ Pályázati kiírás Közösségi ház üzemeltetésére 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja, hogy a Közösségi házban lévő eszközök térítésmentesen kerüljenek 
használatba, a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése a vállalkozó feladata. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A közösségi ház üzemeltetésével kapcsolatos megállapodásban 
90 napos a felmondási idő. Ha lekéstük a határidőt, akkor nem kell foglalkozni vele, majd 
jövőre kell időben elkezdeni a hirdetést. Amennyiben a vállalkozóval meg lehet egyezni a 
felmondási idő lerövidítésében, akkor esetleg ki lehet írni új pályázatot. Megjegyzi: egy-két 
évre egyik vállalkozó sem tud tervezni, nem lehet évente meghirdetni a közösségi házat 
hasznosításra. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület  
    88/2009.(07.02.)Kth. számú 
              h a t ár o z a t a 
        Közösségi ház pályázati felhívásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   abban az esetben ír ki pályázatot a Közösségi 
   ház üzemeltetésére, ha a jelenlegi vállalkozó 
   a szerződésben meghatározott 90 napos  
   felmondási idő módosításához hozzájárul, 
   30 napra csökkenti. 
   Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tárgyalás 
   lebonyolításával. 
 
   Felelős: polgármester, jegyző 
   Határidő: azonnal 
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A pályázati dokumentáció közreadásáról a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    89/2009.(07.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Közösségi ház pályázati dokumentáció közreadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   úgy döntött, hogy a Közösségi ház üzemeltetésére 
   vonatkozó pályázati dokumentációt térítésmentesen 
   adja közre. 
 
   Felelős: polgármester, jegyző 
   Határidő: azonnal 
 
15./ Intézményfenntartói társulási megállapodás szociális és gyermekjóléti alapfeladatok 
ellátására 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Áttekintve a törvényi rendelkezéseket, egyeztetve a társult 
önkormányzatokkal vált szükségessé a megállapodás módosítása, melyet Tabajd és Óbarok 
község önkormányzata is elfogadott. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta a Intézményfenntartói társulási 
megállapodás módosítását a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására, melyről az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    90/2009.(07.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az Intézményfenntartói Társulási Megállapodás 
   a Szociális  és Gyermekjóléti Alapfeladatok 
   Ellátására – módosítása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta az Intézményfenntartói 
   Társulási Megállapodás módosítását a Szociális 
   és Gyermekjóléti Alapfeladatok ellátására. 
 
16./ Egyebek 

- Kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról 
 
A képviselő-testület vita nélkül támogatja a kistérségi pedagógiai szakszolgálati 
feladatellátást, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    91/2009.(07.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   kistérségi pedagógiai szakszolgálati 
   feladatellátásról 



 10

 
Vál Község Képviselő-testülete a pedagógiai szakszolgálati feladatok kistérségi ellátása 
vonatkozásában az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Támogatja a kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatellátást és Megállapodást. 
 
2.) Tudomásul veszi, hogy ha saját fenntartású nevelési és oktatási intézményeket működtet, 

úgy a kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására vonatkozó Megállapodásban 
foglalt reá nézve kötelezőek lesznek. 

 
3.) Felhatalmazza polgármesterét a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó 

Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

- Szilárd biomasszával történő hő- és használati melegvíz termelési technológia 
kialakítása 

 
Tóth Ferencé polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy 
ajánlattevő készítsen üzleti tervet, és a konkrét ajánlatot hozzuk a képviselő-testület elé. 
 
A képviselő-testület elfogadva a bizottság javaslatát 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    92/2009.(07.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   szilárd biomasszával történő hő- és melegvíz 
   termelésre ajánlat 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta a Hangya NOVA Cégcsoport 
   ajánlatát a szilárd biomasszával történő hő- 
   és melegvíz termelési technológia kialakítására 
   vonatkozóan. 
   Felkéri a Hangya NOVA Cégcsoportot, hogy 
   készítsen üzleti tervet Vál Községre vonatkozóan. 
 
   Határidő: folyamatos 
   Felelős: polgármester 
 

- Sportbarátok Egyesülete kérelme 
 
Klein Károly KSE elnök: Elmondja, hogy milyen kiadások várnak az egyesületre a bajnokság 
beindításához. Az új sportpályánál az egyesület készíti a kerítést, amiben tud, az egyesület 
segít. Jelen számítások szerint közel 400 eFt szükséges, amit a közeljövőben be kell fizetni az 
egyesületnek (nevezési díj, hitelesítési díj). 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal támogatja a Sportbarátok Egyesületét 400 eFt-tal, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    93/2009.(07.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Vál Községi Sportbarátok Egyesület támogatásáról 
    
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Vál Község Sportbarátok Egyesületének a 
   bajnokság beindításához 400 eFt támogatást 
   biztosít nevezési díj és hitelesítési díj befizetésére. 
 
   Határidő: folyamatos 
   Felelős: polgármester 
 

- Munkavédelmi képzés 
 
Tóth Ferencné polgármester: Megkeresett Vabrik Zoltán munkavédelmi képzéssel 
kapcsolatban oly módon, hogy egy 250 órás tanfolyamot végezne el, melynek költsége 400 
eFt. Tanulmányi szerződést kötnénk vele és nem kellene külön alkalmazottat foglalkoztatni. 
Három intézményre lebontva nem tetemes az összeg (ÁMK, Tűzoltóság, Polgármesteri 
Hivatal). 
 
A képviselő-testület úgy döntött 9 igen szavazattal, hogy elnapolja e témában a döntést a 
bővebb információ hiány miatt. Az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    94/2009.(07.02.)Kth. számú 
     h a t á r oz a t a 
         munkavédelmi képzés elnapolásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   úgy döntött,hogy a munkavédelmi képzéssel 
   kapcsolatos döntést elnapolja. 
 

- Extranet Kft. telekommunikációs torony állításához hozzájárulás kérés 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az Internet szolgáltatáshoz a torony  három települést lát el. A 
torony állításhoz egyszeri díjat kíván fizetni a Kft. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Bérleti díjról van szó, évente kell meghatározni egy 
bizonyos díjat, 100 eFt/év. 
 
 A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta 
telekommunikációs torony állításával kapcsolatban: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    95/2009.(07.02.)Kth. számú 
             h a t á r o z a t a 
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    Extranet Kft telekommunikációs torony 
    állításához hozzájárulás 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   telekommunikációs torony állításához 100 eFt+áfa/év 
   bérleti díj ellenében járul hozzá az Extranet Kft 
   kérelmére az Önkormányzat tulajdonát képező 
   3414/2 hrsz-ú út igénybevételével. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 

- Egyebek 
 
Szabó Éva váli lakos: Megkérdezi, hogy melyik utat adta el az önkormányzat és tervezi-e a 
testület az utak eladását. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Elmondja, hogy olyan út került értékesítésre, melyet az 
aljnövényzet benőtt, használhatatlan és a kérelmező közvetlen terület szomszédja. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
és zárt ülést rendel el. 
 
     -k.m.f.- 
 
 
 
  Tóth Ferencné     dr. Kiss Tamás 
  polgármester              jegyző 
 
 
 
 
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


