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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 26-i üléséről 
 
Jelen vannak:  l./Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ Csókás Zsolt  képviselő 
  3./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  4./ Nagy Imréné  képviselő 
  5./ Nagy István  képviselő 
  6./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  7./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
Meghívottként vannak jelen: 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
  2./ Fábián Lászlóné  ÁMK gazd.ea. 
  3./ Schmidt Katalin  pü. előadó 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő 
képviselői létszámból 7 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a képviselő-
testület 7 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
A polgármester ismerteti az előző zárt ülésen hozott határozatokat. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
l./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy részt vett a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségének meghívásán, Székesfehérváron tartott fórumon, dr. Gémesi 
György meghívására. A Vértes Többcélú Kistérségi ülésen az előterjesztésben foglaltakat 
tárgyaltuk a térség polgármestereivel, többek között a áramvételezés kistérségi szinten történő 
megoldását. Fejérvíz Zrt. Közgyűlésén a vízdíj emelést próbáltuk  a polgármester kollegákkal 
megállítani. 
 
Csókás Zsolt képviselő: A Vajda J.u. 20. szám előtti parkolás, ill. árusok kipakolása nem 
megoldott. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Kajászó községgel az adósságrendezés hogyan áll? Az 
egészségház tényleges építése mikor kezdődhet? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Értesítőben 
közzétettük. A nyertes pályázónak kiviteli tervet kell készítenie.  
Kéri a képviselő-testületet, hogy a mozgóárusok  kipakolásának engedélyezéséről hozzon 
határozatot és a Szt. István teret jelölje ki e célra. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal úgy döntött, hogy a  mozgóárusok a településen a Szt. 
István téren pakolhatnak ki, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    161/2009.(11.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   mozgóárusok árusítási hely kijelöléséről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a mozgóárusok árusítási helyéül a Szt. István 
   teret jelöli ki. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
A két ülés közötti tevékenységről szóló jelentést a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadta, határozathozatal nélkül. 
 
2./ Vál Község Önkormányzat és intézményei I-III. n. évi költségvetési beszámolója 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökéhez intéz 
kérdéseket: 
- A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mikor gyakorolta ellenőrzési jogkörét a 

pénzügy területén? 
- követi-e a kifizetéseket, számlákat? 
- van-e tudomása, hogy hány kikapcsolási felszólítás érkezett a hivatalhoz? 
- a bizottság szabályzatában milyen összeg van meghatározva, hogy a testület jóváhagyása 

nélkül milyen összeget lehet kiutalni? 
- egy önkormányzati dolgozó több mint 300 eFt költségtérítést visz haza, testületi döntés 

nem született róla. 
- a kifizetések ellenjegyzője ki? 
- mi indokolta ezen kifizetéseket? 
Azt kéri, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vizsgálja felül a költségtérítéseket 
és állítsuk le. Javasolja, hogy számlák ellenében fizessük ki a költségtérítéseket. 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak nem az a feladata, 
hogy a napi munkát ellenőrizze. Sok mindenről van tudomása a bizottságnak. Tételesen nem 
ellenőriz a bizottság, ugyan annyi információja van a tagoknak, mint bármelyik képviselőnek. 
A bizottság minden anyagot áttárgyal, véleményez, amit kézhez kap. Bizottsági ülésen nem 
merült fel semmi kérdés a térítési díjakkal kapcsolatban. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztés melyik sorából olvasta, ki 
Kárpáti Hajnalka, hogy egy önkormányzati dolgozó mennyi költségtérítést kap. Elmondja, 
hogy az utalványozó a polgármester, az ellenjegyző a jegyző. Utal arra is, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságnak a kifizetésekkel kapcsolatban jogosultsága nincs. A 
kifizetetlen számlaállomány a vezetőkre tartozik. Az előző testülettől 27 mFt kifizetetlen 
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számlát kaptunk. A költségvetést a képviselő-testület hagyja jóvá, ha a költségvetéstől 
bármilyen eltérés van, arról a képviselő-testület dönt. Az intézmények önálló gazdálkodók, a 
hivatali dolgozók nem tartoznak a költségvetés végrehajtásáért. A dolgozók azért vannak, 
hogy dolgozzanak, nem besúgónak. A polgármester és az alpolgármester juttatása nyilvános 
adat, a többi dolgozó béréről nem a képviselő-testület dönt.  
 
Felteszi szavazásra Kárpáti Hajnalka indítványát, miszerint a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság vizsgálja felül a költségtérítéseket az önkormányzatnál. A képviselő-testület a 
javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    162/2009.(11.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a költségtérítések felülvizsgálatáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
   utasítja a Pénzügyi és Településfejlesztési 
   Bizottságot, hogy az önkormányzatnál kifizetett 
   költségtérítéseket vizsgálja ki és a vizsgálat 
   eredményéről adjon számot. 
 
   Felelős: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
                 elnöke 
   Határidő: 2010. január  
 
Ezt követően a I-III. n. évi költségvetési beszámolót teszi fel szavazásra a polgármester, 
melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    163/2009.(11.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az I-III.n. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megvitatta és elfogadta az Önkormányzat I-III. n.évi 
   költségvetési beszámolóját. 
 
A polgármester asszony ezt követően a 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.12.) számú 
rendelet módosítását teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadta, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    12/2009.(XII.01.)Ktr. számú 

r e n d e l e t e 
az önkormányzat és intézményei 2009. év költségvetéséről szóló 3/2009.(II.12.) számú 

rendeletének módosításáról 
 

/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 
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3./ Vál Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Megjegyzi, nagy mínuszt ne hagyjunk a következő képviselő-
testületnek. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az iskolában a könyvtár nem szolgálja a lakosságot. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Ezért kívánunk csatlakozni a mozgó könyvtárhoz kistérségi 
szinten, ugyanis l mFt kistérségi támogatást lehet szolgáltató helyenként kapni. 
 
Nagy Imréné képviselő: Fontosnak tartja, hogy az iskolában a csoport létszám tartható legyen. 
 
Más kérdés nem merült fel a koncepcióval kapcsolatban, így felteszi szavazásra a 
polgármester, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    164/2009.(11.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   2010. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megvitatta és elfogadta a 2010. évi költségvetési 
   koncepciót. 
 
4./ Tájékoztató a helyi népszavazással kapcsolatos bírósági végzésről 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: A végzés jogerős, végre kell hajtani. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az önkormányzatnak a népszavazásra vonatkozóan nincs 
rendelete. A népszavazást saját forrásból kell lebonyolítani, honnan vegyünk rá pénzt? Körül 
kell járni. A bíróság tárgyalás mellőzése nélkül hozta meg döntését. Okafogyottá válik a 
dolog, hogy a terület nem kerülhet belterületbe, akkor miért. Természetesen az állampolgárok 
véleményét figyelembe kell venni. 
 
Csókás Zsolt képviselő: A bírósági végzés ellen nem tudunk mit tenni. Rendelet nincs, 
feltételezi a bíróság, hogy van rendeletünk. Ki kell írni a népszavazást. Csak abban az esetben 
tudom támogatni, ha tudjuk, hogy honnan vesszük rá a pénzt. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Bíróság döntését nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az 
SZMSZ 9.§. utal a népszavazásra. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Ragaszkodik a népszavazáshoz. Úgy érzi, hogy taktikázunk, 
hogy nem írjuk ki a népszavazást. Félünk a falu döntésétől úgy látszik. Nem értem miért kell 
időt húzni. 
 
Ádám Zsuzsanna Váli Faluszépítő- és védő Egyesület elnöke: Megdöbbenve, de nem 
meglepve nyugtázza a képviselő-testület hozzáállását a népszavazással kapcsolatban. 
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Érthetetlenül áll az ügy előtt, mivel a törvény rendelkezéseit kellene betartani, ill. van egy 
jogerős bírósági végzés. A képviselő-testület képes szembe szállni a törvény által előírtakkal.  
 
Tóth Ferencné polgármester: Körültekintően járunk el az ügyben.  Nem az számít, hogy a 
törvény mit mond, hanem a falu érdeke mit kíván. 
 
(Megérkezett dr. Milvius Lóránt, így a képviselő-testület létszáma 8 fő.) 
 
Szabó Éva váli lakos: A népszavazás lebonyolítása nem kerül 2 mFt-ba, esetleg 5-600 eFt-ba. 
Vezetőink egy havi bérüket felajánlhatnák és az az összeg fedezné a kiadásokat. A 
jegyzőkönyvek későn kerülnek a könyvtárba, későn tudunk meg információkat. Tájékoztatja a 
képviselő-testületet, hogy ismételten adtak be kérelmet szerződés betekintésre, amire a jegyző 
úrnak három napon belül kellett volna válaszolni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A népszavazás lebonyolításához nem elég 5-600 eFt, ez 
félreinformálás. Ez az összeg, csak a közreműködők ellátására elegendő. Ezen felül van a 
nyomdai költség. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Visszautasítja Ádám Zsuzsanna kijelentését, miszerint a bírósági 
végzés ellen akar dönteni a testület. Nincs rendeletünk. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a népszavazással kapcsolatban a polgármester 
felteszi szavazásra a kérdést, miszerint a képviselő-testület a tájékoztató írásos anyagát 
elfogadja, a további munkát a hivatal végezze el. A képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 2 
nem és 1 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    165/2009.(11.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a helyi népszavazással kapcsolatos bírósági 
   végzés megvitatásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megvitatta a helyi népszavazással kapcsolatos 
   bírósági végzést. A tájékoztató írásos anyagát 
   elfogadja. A további teendőket a hivatal végezze el. 
 
   Felelős: jegyző 
   Határidő: folyamatos 
 
5./ Táncos Lábak Alapítvány kérése 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
kérelmet és azt a javaslatot tette, hogy ne döntsünk ez ügyben, mivel három érdeklődő van az 
épületre, de még egyik sem adott végleges választ. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Mi köze ehhez a képviselő-testületnek. A Közösségi házat kiadta az 
önkormányzat üzemeltetésre. 
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Tóth Ferencné polgármester: Annyi közünk van, hogy van egy megállapodás, hogy a civil 
szervezetek részére a bérleti díjat mi fizetjük ki. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: A Táncos Lábak Alapítvány Vál hírnevét vitték az országban, 
még határon túlra is. Ennyivel mi is támogathatjuk Őket. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A településnek 17 civil szervezete van, mindegyiket meg lehetne 
kérdezni ez ügyben. Nézetkülönbségek lehetnek. 
 
A képviselő-testület a Táncos Lábak Alapítvány részére térítésmentesen rendelkezésre adja a 
Közösségi ház emeletét 2009. december 31-én. A képviselő-testület 7 igen szavazattal és l 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    166/2009.(11.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Táncos Lábak Alapítvány részére a 
   Közösségi ház emelet rendelkezésre 
   bocsátása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Táncos Lábak Alapítvány részére 2009. 
   december 31-én a Közösségi ház emeletét 
   térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. 
 
6./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az előzetes egyeztetés megtörtént az időpontra vonatkozóan.  
 
A képviselő-testület 2009. december 10-én 18.oo órára tűzte ki a közmeghallgatás időpontját, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    167/2009.(11.26.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
               a közmeghallgatás időpontjáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a közmeghallgatás időpontját 2009. december 10-én 
   18.oo órára tűzte ki. 
 
7./ Bejelentések 
 
- Fejér Megyei Közgyűlés kitüntető címről és díjakról szóló adományozáshoz javaslat kérés 
- Polgárőrség támogatási kérelme 
 
Kecskés Tamás polgárőrség képviselője: Szüksége lenne a polgárőrségnek a képviselő-
testület által megítélt pénzre. A polgárőrség autója szerelőnél van, használni nem tudjuk. A 
számlát ki kell egyenlíteni, a műszaki vizsga lejárt. Amire szükségünk lenne 100 eFt. A 
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gépkocsi gázüzemű, a papírok nincsenek meg és nem lehet leműszakiztatni az autót. Jelenleg 
autó nélkül vagyunk szolgálatba. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A gázüzemű papírok beszerzését a kiállító hatóságtól kell 
beszerezni. A 100 eFt átutalásáról intézkedem. 
 
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás kiegészítésről 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    168/2009.(11.26.)Kth.számú 
     h a t á r o z a t a 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések – fejezetének kiegészítéséről 

 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta a Közép-Duna Vidéke  
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás kiegészítését az alábbiak szerint: 
 

A Társulási Megállapodás IXV. – Záró rendelkezések – fejezete a nyolcadik bekezdést 
követően egy új bekezdéssel egészül ki a következők szerint: 
A tagok a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában rögzített hatásköröket. A Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítását, a megvalósuló hulladékgazdálkodási 
létesítmények használatba vételét követően ruházzák át a Társulásra. 
A Társulás Társulási Megállapodás IV/3 pontjában megfogalmazott feladatait a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósulását, a megvalósuló hulladékgazdálkodási 
létesítmények használatba vételét követően köteles ellátni. 
A IV/3.1. c) pontban meghatározott feladatot a Társulás minden Tagjára nézve változó 
időponttól, a Tagnak a Hulladékgazdálkodási Rendszer használatba vételének időpontjában 
hatályos közszolgáltatási szerződésének hatályát követő nappal köteles ellátni. 
Tagok felhatalmazzák a Társulás Tanácsát, hogy a megvalósuló Hulladékgazdálkodási 
Rendszer üzemeltetőjének kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárást 2009. első 
félévében folytassa le. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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  
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