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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 
 
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 27-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 Ístván  képviselő 
  7./ Sigmond Péter  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, melyet a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
 
NAPIENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: Megérkezett az árajánlat a Malom árok, hídfenék további 
tisztítására vonatkozóan, melyet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 150.000.-Ft 
bruttó árért javasolja elfogadni. 
 
A képviselő-testület elfogadva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, 
150.000.-Ft összegért megrendeli a Malom árok hídfenék tisztítását a Pergola 59 Bt-től, 
melyről 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    111/2009.(08.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
         hídfenék tisztítás megrendelésről 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   150.000.-Ft bruttó összegért megrendeli a Pergola 
   59 Bt-től a Malom árok hídfenék tisztítását. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az elmúlt ülésen döntött a képviselő-testület, hogy benyújtjuk 
igényünket a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. Akkor még nem 
tudtuk az igényelt összeget, mely 12.600.000.-Ft. A támogatás és az összeg igényléséről kell a 
képviselő-testületnek meghozni döntését. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal döntött a működésképtelen helyi önkormányzatok 
egyéb támogatások iránti kérelem benyújtásáról 12.600.000.-Ft összegben, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    112/2009.(08.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   működésképtelen helyi önkormányzatok 
   egyéb támogatások iránti kérelem benyújtása 
   12.600.000.-Ft összegre 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb 
   támogatására nyújtja be igényét 12.600.000.Ft 
   összegre. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
Tóth Ferencné polgármester: A kastély tulajdonosával egyeztető tárgyalást folytattunk, ahol 
kértük, hogy augusztus 31-ig írásban mutassa be fejlesztési elképzeléseit. Javaslom, hogy 
annak ismeretében a rendezési terv készítőével vegyük fel a kapcsolatot a rendezési terv 
módosításával kapcsolatban és a jogszabály szerint a rendeletet alkossuk meg. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Mit szeretne a kastély tulajdonosa? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Szálloda bővítést, szállás kapacitás növelése érdekében, ill. 
sportlétesítmény céljára kialakítani teret. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A fejlesztéshez a kiserdő egy részét igénybe kell venni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A műemlék szigorításokat tartalmaz a beépítés szempontjából. 
 
A polgármester felteszi szavazásra a rendezési terv módosításával kapcsolatos teendők 
elindítását, a terv készítőjével a kapcsolat felvételt, melyről 7 igen szavazattal a képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
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     113/2009.(08.27.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    Településrendezési Terv módosítással kapcsolatos 
    teendők elindításáról 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    a Településrendezési Terv módosítással 
    kapcsolatosan felveszi a kapcsolatot a 
    terv készítőjével a további teendők egyeztetése 
    céljából. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: folyamatos 
 
Mivel a két ülés közötti jelentéssel kapcsolatban más döntést igénylő kérdés nem merült fel, 
hozzászólás sem volt, így felteszi szavazásra a polgármester asszony a közbenső döntésekkel 
együtt, melyet a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal 
nélkül. 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2009. I. félévi gazdálkodásáról 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta az önkormányzat és intézményei 2009. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 7 igen szavazattal és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    114/2009.(08.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az önkormányzat és intézményei 2009. évi I. félévi 
   gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és 
   intézményei 2009. évi I. félévi gazdálkodásáról 
   szóló beszámolót. 
 
3./ Beszámoló az oktatási és nevelési intézmények 2009/2010. csoport meghatározásáról, 
tantárgyfelosztásáról 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság és 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, az 
támogatja. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A csoportlétszám emeléshez az ÁNTSZ állásfoglalása 
szükséges, hogy hány gyerekre mennyi m2 szükséges.  
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testületnek van lehetősége a csoportlétszám 20 %-
kal való átlépésének engedélyezéséhez. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda 
2009/2010. tanévre a csoportlétszám 20 %-kal történő átlépését, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    115/2009.(08.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda 2009/2010. tanévben 
   csoportlétszám 20 %-kal történő növeléséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   hozzájárul az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda 
   2009/2010. tanévben a csoportlétszám 20 %-kal 
   történő növeléséhez. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az iskolában 14 tanulócsoport indul. Az emelt szintű oktatás 
miatt nőtt a nem szakrendszerű órák száma, mely 7 többlet órát jelent. A képviselő-testületnek 
a tanulócsoport meghatározásáról és a többlet óra engedélyezésről kell döntenie. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy az ingyen tankönyvre a központi költségvetésből nem kaptunk 
annyit, ami fedezné a költségeket, az önkormányzatnak 400 eFt-tal kell hozzájárulnia. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta az iskola tanulócsoport és 
nem szakrendszerű többlet óraszám elfogadása miatt: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    116/2009.(08.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az ÁMK Vajda János Általános Iskola 2009/2010. 
   tanév tanulócsoport meghatározásról és a nem 
   szakrendszerű többlet óra engedélyezésről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az ÁMK Vajda János Általános Iskola 2009/2010. 
   tanévre 14 tanulócsoport indítását engedélyezi, 
   továbbá a nem szakrendszerű többletórát 7 órában 
   állapítja meg. 
 
4./ Helyi népszavazás kezdeményezésének bejelentése 
 
Tóth Ferencné polgármester: Törvényi kötelezettségemnek teszek eleget azzal, hogy 
bejelentem a Faluszépítő- és Védő Egyesület helyi népszavazás elrendelésére irányuló 
kezdeményezéssel élt a képviselő-testület felé. 
Az aláírásgyűjtő ívek leadásra kerültek, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatást adott 
részemre az eredményekről. A kezdeményezéshez szükséges érvényes aláírások rendben 
vannak. 
A képviselő-testületnek bejelentésemtől számított 30 napon belül kell dönteni a népszavazás 
kezdeményezésről. 
Az előterjesztéssel együtt a képviselő-testület tagjai megkapták az ide vonatkozó jogszabályi 
helyeket, a Fejér Megyei Területi Választási Iroda levelét, a Fejér Megyei Főjegyző levelét, a 
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Helyi Választási Iroda levelét, a Váli Faluszépítő- és Védő Egyesület kérelmét, a Helyi 
Választási Iroda Vezetőjének határozatát, a Bicskei Városi Bíróság végzését, egyszóval a 
helyi népszavazás kezdeményezéssel kapcsolatos iratanyagot, betekintésre. 
Javaslom a képviselő-testületnek a jogszabályi felhatalmazás alapján későbbi 30 napon belüli 
rendkívüli ülésen hozza meg döntését. A képviselő-testület teljes létszámmal legyen jelen az 
ülésen. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A Fejér Megyei Földhivatal vezetője nyilatkozott, hogy a 
jogszabály szerint nem adja meg az engedélyt a belterületbe vonáshoz. Amennyiben így van, 
okafogyott az egész ügy. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Nagyon sok nyitott kérdés van. Ha a Földhivatal nem adja meg a 
hozzájárulását, akkor is meg kell hozni a képviselő-testületnek a döntését. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal döntött, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéssel 
kapcsolatos döntését 30 napon belül rendkívüli ülésen hozza meg, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    117/2009.(08.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
         a helyi népszavazás kezdeményezésről 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület által 
kezdeményezett helyi népszavazás tárgyában a jelenlévő 7 fő helyi önkormányzati képviselő a 
polgármesteri bejelentést követően 7 igen szavazatával úgy határozott, hogy a választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 139.§. rendelkezésében foglaltak alapján a 
kezdeményezésről 30 (harminc) napon belül dönt. 
    
 
 
   Felelős: polgármester, jegyző 
   Határidő: 2009. szeptember 27. 
 
Ádám Zsuzsanna Váli Faluszépítő- és Védő Egyesület elnöke: Megkérdezi, a Helyi Választási 
Bizottság mikor hitelesítette az aláírásokat. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Pontos dátumot jelen pillanatban nem tud mondani, írásban az 
egyesületnek megküldi. 
 
Szabó Éva váli lakos: Megkérdezi, a népszavazással kapcsolatban miről kell döntenie a 
képviselő-testületnek. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület arról kell dönteni, hogy kiírja a 
népszavazást, vagy nem. 
 
5./ Érkezési térítési díj rendelet módosítás 
 
Tóth Ferencné polgármester: A vállalkozóval történt egyeztetés alapján a térítési díjak nem 
változnak, az áfát tartalmazzák. A rendelet e tekintetben kell módosítani. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az intézményi térítési díjakra vonatkozó 
rendelet módosítás, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    9/2009.(VIII.27.)Ktr. számú 
     r e n d e l e t e 
  az intézményi térítési díjakról szóló 17/2008.(XI.27.)Ktr. számú 
    rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6./ Bejelentések 
 
- Szt. István tér és Kossuth Lajos u. útfelújítás 
 
Tóth Ferencné polgármester: A tervek elkészültek, a pályázat benyújtásához szükséges a 
képviselő-testület döntése a saját erő vonatozásában, mely összeget a helyi adóbevételből 
kívánjuk finanszírozni. 
 
A képviselő-testület a Szt. István tér és Kossuth Lajos utcák útfelújításával kapcsolatos 
pályázat benyújtásáról az alábbi határozatot hozta 7 igen szavazattal: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    118/2009.(08.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a  
   a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében 
   meghirdetett KDOP-2009-4.2.1/B számú 
   pályázat benyújtásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében 
   meghirdetett KDOP-2009-4.2.1/B kódszámú 
   pályázatra belterületi utak fejlesztésére támogatási 
   igényt nyújt be. 
   Projekt neve: Vál Szent István tér és Kossuth Lajos 
   utca komplex fejlesztése. 
   Projekt támogatható költségei összesen: 122.873.387.-Ft 
   Igényelt támogatási összege: 86.011.371.-Ft 
   Saját erő összege: 36.862.016.-Ft 
   A saját erő mértékét az önkormányzat teljes egészében 
   önkormányzati forrásból biztosítja. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
- Csókás Zsolt beadványa televíziós közvetítésre és val.hu honlap készítésre 
 
Csókás Zsolt bejelenti érintettségét. 
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A polgármester felteszi szavazásra, hogy Csókás Zsolt képviselő részt vehet-e, vagy kizárja a 
képviselő-testület a döntéshozatalból. 
A képviselő-testület 5 igen és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    119/2009.(08.27.)Kth. számú   
     h a t á r o z a t a 
   Csókás Zsolt érintettségével kapcsolatban 
    
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   nem zárja ki Csókás Zsoltot a döntéshozatalból 
   beadványával kapcsolatban 
 
Tóth Ferencné polgármester: A televízió további működését tartjuk szükségesnek a lakosság 
tájékoztatása érdekében. A honlap készítés is nagyon fontos feladat. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja elfogadni a 
képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta Csókás 
Zsolt televízió közvetítéssel kapcsolatos beadványára. 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülte 
    120/2009.(08.27.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   televíziós közvetítés és honlap készítés ügyében 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   elfogadta Csókás Zsolt ajánlatát a képviselő- 
   testületi ülések közvetítése és a községi rendezvények 
   közvetítésére ill. a val.hu honlap készítésre. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: következő testületi üléstől 
 
Egyebek 
 
Szabó Éva váli lakos: Nincs nyáron könyvtár. Hogyan tudjuk követni a testületi ülésen hozott 
döntéseket, mikor és hogyan ismerhetjük meg? 
A népszavazással kapcsolatban a képviselő-testület rendkívüli ülésen dönt. Kérdezi, 
meghívást kap-e a Váli Faluszépítő- és Védő egyesület, a kezdeményező. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A könyvtár az iskolakönyvtár, nem községi könyvtár. Iskolai 
nyitvatartási időben lehet a könyvtárat is látogatni. A képviselő-testületi ülésekről az SZMSZ 
szerint a lakosság tudomást szerez.  
 
Samuné Pásztor Mária váli lakos: A képviselő-testületnek címeztem több ingatlantulajdonos 
aláírásával egy beadványt a Pogányvári úttal kapcsolatban. A napirendek között nem szerepelt 
a téma. Mikor foglalkozik vele a képviselő-testület? 
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Tóth Ferencné polgármester: A kérelemmel kapcsolatos ügyet elő kell készíteni, amíg a 
kollegák nem készülnek el, addig nem hozzuk a képviselő-testület elé döntésre. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Az állattartó telepen ment keresztül annak idején az út. Az 
állattartó telep több ízben le volt zárva. Olyan megoldást kell találni, mely megoldás kikerüli 
az objektumot. 
 
Szabó Éva váli lakos: Ez az út az önkormányzat tulajdona. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
az ülést bezárja és zárt ülést rendel el. 
 
      -k.m.f.- 
 
 
 
  Tóth Ferencné     dr. Kiss Tamás 
  polgármester           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 


