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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 25-i üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ Csókás Zsolt  képviselő 
  3./ dr. Milvius Lóránt  képviselő 
  4./ Nagy Imréné  képviselő 
  5./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  6./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
  2./ Krúdy Péter  iskolaigazgató 
  3./ Lovas Csaba  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. 
  4./ Becsei Sándorné  szoc. és gyámügyi főelőadó 
  5./ Kenyeressy Károly református lelkész 
 
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 a kiegészítéssel, 
hogy a bejelentések napirendi pontok között a közbeszerzési terv elfogadása kerüljön 
tárgyalásra, valamint zárt ülésen személyi ügyek és ingatlan ügyek. 
Zsebeházy Róbert képviselő jelzi, hogy Zsirai Győző napirend előtt szeretne felszólalni 
ingatlan ügyben. 
Tóth Ferencné polgármester elmondja, hogy az SZMSZ szerint a bejelentések napirendi 
pontok között ad szót felszólalónak. 
Ezt követően felteszi szavazásra a napirendi pontok tárgyalását, melyet a képviselő-testület 6 
igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
Ismerteti az elmúlt zárt ülésen hozott határozatokat. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről 
 
Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Vértes Többcélú Kistérségi 
Társulási ülésen hozott döntésekről, elhangzottakról. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság 
elnökeként szólal fel, ugyanis nyakunkon a Vajda Nap és a bizottság több próbálkozás 
ellenére sem határozatképes, hogy az előterjesztéseket, javaslatokat megtárgyalja. Kérdezi, 
hogy így van-e értelme a bizottságnak, szükség van-e rá. Az SZMSZ-ben foglalt 
kötelezettségének ily módon nem tud eleget tenni.  
 
Tóth Ferencné polgármester: Egy kötelező bizottság van, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság,  egyéb bizottságok létrehozása az SZMSZ-ben leírtak szerint történik. A képviselő-
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testület mondhatja,hogy nem kívánja működtetni a bizottságot. A Vajda Napi rendezvény 
szervezését az ÁMK végezze. 
 
A polgármester felteszi szavazásra kérdést, miszerint a képviselő-testület szüntesse meg az 
Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottságot, az SZMSZ módosítást készítse 
elő a jegyző. A képviselő-testület a javaslatot 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    39/2010.(03.25.)Kth. számú  
     h a t á r o z a t a 
     az SZMSZ módosítás előkészítéséről 
   
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az SZMSZ módosítás előkészítését kéri a jegyzőtől 
   az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési 
   Bizottság megszüntetése miatt. 
 
   Felelős: jegyző 
   Határidő: 2010. április 29. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Az visszalépés lenne, ha bizottságot szüntetünk meg. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Elvállaltuk a bizottsági tagságot, önként vállalt feladat, de munkával 
jár. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta a két 
ülés közötti tevékenységről szóló beszámolót. 
 
2./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Nagy Imréné képviselő: A Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Elmondható, hogy e területen hatékony munka folyik.  
 
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal elfogadta a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    40/2010.(03.25.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
   a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
   beszámoló elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta a jegyzői hatáskörbe tartozó    
   gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló – 
   a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
   és gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított 
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   149/1997.(IX.10.)Korm rendeletben meghatározott 
   tartalmi követelmények szerint elkészült beszámolót – 
   beszámolót elfogadta. 
 
3./ Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról 
 
Nagy Imréné képviselő: Az előterjesztést megtárgyalta a Szociális, Gyermek- és 
Ifjúságvédelmi Bizottság és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Január 1-től társulás formájában látjuk el e feladatot, önálló 
intézményként. Egyre több munkája van a szolgálatnak. A társult két település (Tabajd, 
Óbarok)  is elégedett a tevékenységgel. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Elmondja, ismerve a munkát, messze túlmutat a munkaköri 
kötelezettségen, amit a munkatársak végeznek. Ez igaz a gyámügyi munkára is. Köszöni 
mindannyiuk munkáját. 
 
Szabó Éva váli lakos: Kérdezi – a gyermekvédelmi felelős az intézményekben hogyan 
működik? 
 
Ujszászi Józsefné képviselő, ÁMK igazgató: Az óvodában gyermekvédelmi feladatokat egyik 
kolleganő látja el, szívességből teszi. 
 
Krúdy Péter iskolaigazgató: Az iskolában megszűnt a gyermekvédelmi feladatellátás, mivel 
kikerült a kötelező munkakörből. Eddig az osztályfőnökök látták el e feladatot. Most van 
lehetőség visszaállítani a gyermekvédelmi feladatellátást, a gyermekjóléti szolgálat 
munkatársa látja el négy órában. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    41/2010.(03.25.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 
               beszámoló elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megtárgyalta és elfogadta a gyermekjóléti 
   feladatok ellátásáról szóló beszámolót. 
 
4./ Vajda János Általános Iskola SZMSZ elfogadása 
 
Csókás Zsolt képviselő: Mi a módosítás az előző SZMSZ-hez képest? 
 
Krúdy Péter iskolaigazgató: A feladatleosztásban van változás, igazgató helyettesi beosztás 
megszűnt. A törvényi szabályozást kellett beépíteni az új SZMSZ-be. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Kérdezi – az iskolaszék működik-e? 
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Krúdy Péter iskolaigazgató:  Az iskolaszék nem működik, az SZMK látja el a feladatot. 
 
Csókás Zsolt képviselő: A szülői munkaközösségek, mint szervezetek legálisan működnek-e, 
rendbe lett-e téve hivatalosan a működésük? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Azt tudom, hogy nem egyesületként működnek, de nem tudom, 
hogy minden legálisan működik-e. A következő testületi ülésre egy tájékoztatást kérek ez 
ügyben. 
 
Kenyeressy Károly váli lakos: Hol lehet elérni, megnézni az iskola Szervezeti és Működési 
Szabályzatát – kérdezi? 
 
Krúdy Péter iskola igazgató: A könyvtárban – válaszolja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a Vajda János Általános Iskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    42/2010.(03.25.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Vajda János Általános Iskola Szervezeti és 
   Működési Szabályzat elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megvitatta és elfogadta a Vajda János Általános 
   Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
 
5./ Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ elfogadása 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Az SZMSZ módosítása törvényi változások miatt szükséges, 
úgymint óvodáztatási támogatás, munkaközösség működésének szabályozása, valamint a 
gyermek megfigyeléséről, haladásáról szóló tájékoztatás a szülők felé. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal elfogadta a Napközi Otthonos Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    43/2010.(03.25.)Kth. számú 
             h a t á  r o z a t a 
   a Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és 
   Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megvitatta és elfogadta a Napközi Otthonos 
   Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
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6./ Víziközműhitel jelzálog fedezetről döntés 
 
Tóth Ferencné polgármester: Április l-től számlavezető pénzintézetet váltunk, de a viziközmű 
hitel marad az OTP-nél, mivel az kedvezményes kamatozású hitelként került felvételre, 30 %-
os kamattámogatással. 
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a hitel fedezetekkel kapcsolatos javaslatokat, 
megvitatta, azokat javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az alábbiak szerint. 
 
A K&H Banknál felvett 36 mFt fejlesztési célú és 30 mFt folyószámla hitel fedezetül a 614 
hrsz-ú ingatlanon lévő Közösségi házat ajánlja fel. 
A képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    44/2010.(03.25.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
              jelzálog fedezet felajánlásról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a K&H Bank-al megkötött biztosítási szerződés 
   alapján jelzálog fedezetül felajánlja a Váli 
   614 hrsz-on nyilvántartott ingatlanát. 
   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
   a vonatkozó szerződések aláírására. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
A víziközmű hitel fedezetként a Vál, 628/2 hrsz-ú Vajda János u. 36. szám alatti ingatlant és a 
Vál 499/1 hrsz-ú Sportpályát ajánljuk fel. 
A képviselő-testület 5 igen és  1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    45/2010.(03.25.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
    jelzálog fedezet felajánlásról 
     viziközmű hitelhez 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a viziközmű hitelhez a  
   Vál, 628/2 hrsz-ú Vajda János u. 36. szám alatti 
   ingatlant, valamint 
   Vál, 499/1 hrsz-ú Sportpályát ajánlja fel 
   hitelfedezetként. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal  
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A tűzoltóautó jelzálog fedezetének a Vértes Takarékszövetkezethez a Kossuth Lajos u. 12. 
szám alatti ingatlant ajánljuk fel. Az ingatlant felértékeltettük, adó- és értékbizonyítványt 
kértünk. 
 
A képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal döntött, hogy a tűzoltóautó 10 mFt-os 
hitelének fedezetéül a Kossuth u. 12. szám alatti ingatlant ajánlja fel, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
  
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    46/2010.(03.25.)kth. számú 
             h a t á r o z a t a 
    jelzálog fedezet a tűzoltóautó 
               10 mFt-os hiteléhez 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Vértes Takarékszövetkezetnél felvett 10 mFt 
   hitelhez jelzálog fedezetként felajánlja a Vál, 
   Kossuth Lajos u. 12. szám alatti ingatlant. 
 
   Felelős: polgármester, VÖT elnök   
   Határidő: azonnal 
 
7./ Egészségház közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Egyeztető megbeszélést tartottunk a műszaki ellenőrrel, 
tervezővel, statikussal, műszakis munkatárssal, melynek alapján készül a tender terv. 
Megállapítást nyert, hogy a beruházás a rendelkezésre álló forrásból megvalósítható. Műszaki 
tartalom és árszabályozás tekintetében megvalósítható. 
 
Ádám Zsuzsanna váli lakos: Mit sikerült csökkenteni a tervben? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Alapozás, nyílászárók, gépészet, kazán, villanyhálózat. 
 
A képviselő-testület az egészségház közbeszerzésére az ajánlattételi felhívást 6 igen 
szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    47/2010.(03.25.)kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az egészségház közbeszerzésére ajánlattételi 
   felhívás elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az egészségház közbeszerzésére az ajánlattételi 
   felhívást elfogadja. 
 
   Felelős: polgármester, bíráló bizottság 
   Határidő: azonnal 
 
8./ Szt. István tér és Kossuth u. útfelújítás közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása 
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Tóth Ferencné polgármester: Az ajánlattételi felhívásban két dolgot javasol módosítani, az 
ajánlattételi dokumentáció árát 100 eFt-ban határozza meg a képviselő-testület, valamint a 
hirdetmény feladásának dátuma, a támogatási szerződés aláírása utáni időpont. A műszaki 
ellenőr átnézte és véleményezte az ajánlattételi elhívást. 
 
A képviselő-testület a Szt István tér és Kossuth u. útfelújítás közbeszerzési ajánlattételi 
felhívását a javasolt módosításokkal 6 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    48/2010.(03.25.)Kth. számú 
     h a t á r oz a t a 
   a Szt. István tér és Kossuth u. útfelújítás 
   közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Szt. István tér és Kossuth u. útfelújítás 
   közbeszerzési ajánlattételi felhívását elfogadta. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
9./ Vajda utcai óvoda állapotfelmérése 
 
Tóth Ferencné polgármester: A szakvélemény alapján az épület felújítása 16-30 mFt közötti 
összeg, mely nem fejlesztés, csak a műszaki problémák kijavítását szolgálná. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy a felújítás nem gazdaságos és nem célszerű, ne 
foglalkozzunk vele. Új óvoda építésére adjunk be pályázatot a volt iskolaépület helyére, két 
ütemben. A támogatás mértéke 100 mFt, 90 %-os támogatással. Az elmúlt ülésen döntöttünk, 
hogy nem adunk be pályázatot és nem bízzuk meg a pályázatírót, most viszont aktuális, de az 
ajánlatban szereplő sikerdíjat csak 3 %-ban határozzuk meg. A balesetveszély elkerülése 
érdekében a Vajda u. 14. szám alatti épületet bontsuk le. Bontási engedélyt kell kérni. 
Kérdezzük meg a szülői munkaközösséget, hogy fel tudják-e vállalni az épület bontását és az 
építési anyag értékesítésből befolyt összeg az övék lenne. 
 
Dr. Milvius Lóránt képviselő: Én olyan pályázatot nem szavazok meg, aminek önrésze is van. 
A műszaki állagfelmérést különböző módon meg lehet csinálni. Azt szeretném, ha a vállalt 
feladatainkat tudnánk végrehajtani – egészségház, útfelújítás. Olyan javításokat kell 
elvégezni, ami a balesetveszélyt megoldaná. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A következő képviselő-testületnek lehetőséget adunk az óvoda 
pályázattal, nem kötelezettséget. 
 
Ádám Zsuzsanna váli lakos: Ha jól érti, az új óvoda tervvel a régi iskola elbontásával 
valósulna meg az elképzelés. A bontásnak komoly anyagi vonzata van, nem beszélve a 
felelősségről. 
A bontás csak akkor történjen meg, ha a pályázat nyertes. 
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Tóth Ferencné polgármester: Biztos, hogy nem akkor fog megtörténni, mert baleset és 
életveszélyes az épület. Konkrét ütemtervet kell készíteni a bontásra. Az SZMK felelős 
műszaki vezető bevonásával végezhetné a munkát. 
 
Ádám Zsuzsanna képviselő: Megkérdezi, hogy a költségvetésbe bele lett tervezve esetleg a 
felújítás, vagy a tervkészítés. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Új tervet kell készíteni, mert a meglévő tervben nincs melegítő 
konyha tervezve. Az épület felújítása többe kerül, mint egy új megépítése. A legnagyobb 
gond az alappal van. 
 
Ádám Zsuzsanna váli lakos: Az óvodára már a harmadik terv készül. Nem tudom, hogy nem 
pazarló elgondolás-e, ami most folyik. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Volt egy terv, melyet az előző képviselő-testület nem valósított 
meg, a következő tervet a kastély tervező készíttette, mely nem volt jó. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Elmondja, hogy vannak fenntartásai a bontással kapcsolatban. 
Véleménye szerint legyen a következő testület feladata, ha nyertes lesz a pályázat. Most el 
kell hárítani a balesetveszélyt. 
 
Szabó Éva váli lakos: Semmiképpen nem bontsa le a testület a volt iskolát. Mi van ha az 
önkormányzat nem nyeri meg a pályázatot, marad egy üres telek? Tiltakozom! A szakértő 
véleményét szeretném látni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Nem tudom ki vállal felelősséget, ha valakire rádől a fal. 
Részletesen elmondja, hogy az előző testület 146 mFt-al rövidítette meg a váli embereket, 
mely a következőkből tevődik össze: 
2004. évben nem a közösségi házat kellett volna megépíteni, hanem az óvodát. 
A temető mellett 40 telek kialakítása nem valósult meg. 
A szennyvíz beruházás kapcsán ha az utak helyreállítása megtörténik, nem kell most 62 mFt-
ot kifizetni.  
8.8 mFt a felszíni vízelvezetés tervezési költsége, 3.2 mFt saját erő, ami nem került 
kifizetésre. 
22 mFt tiszteletdíj kifizetés. 
Ebbe a 146 mFt-ba nincs benne az 50 mFt VELŐ. 
Napi likviditási gondokkal küzdünk, ha az előző képviselő-testület ezt előbb bevezeti, akkor 
nincs 30 mFt hitel. 
Hosszú távon kell gondolkodni, úgy megy előre a település. 
Nem érzelmi alapon, hanem érték alapon döntsünk. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő:  2002-ben a Megyei Önkormányzattól 7,2 mFt-ot kaptunk a 
Vajda u. 14. számú iskola tető szerkezet felújításra, ami nem valósult meg. 
 
Ádám Zsuzsanna váli lakos: Tisztázzuk, a VELO 50 mFt-ot nem kapta meg az önkormányzat. 
Sokszor elhangzott vádként – melyet visszautasítok – hogy a Váli Faluszépítő- és védő 
Egyesület miatt nem kapta meg az összeget az önkormányzat, hanem azért, mert a Megyei 
Földhivatal nem járul hozzá a belterületbe vonáshoz. Az országos rendezési terv szerint sem 
vonható belterületbe. 
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Tóth Ferencné polgármester: Nem vádként, hanem tényként mondom. 
 
Szabó Éva képviselő: Megemlíti a 40 mFt hitelt, a garanciális javításokat, a költségtérítéseket. 
 
A polgármester felteszi a kérdést, miszerint Vál község Önkormányzata pályázatot nyújt be új 
óvoda építésre a Vál, Vajda J.u. 14. szám alatti volt iskolaépület helyére. A képviselő-testület 
5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     49/2010.(03.25.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
    új óvoda építésre pályázat benyújtásáról 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    pályázatot nyújt be új óvoda építésre a Vál, 
    Vajda J.u. 14. szám alatti volt iskolaépület 
    helyére. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: 2010. április 10. 
 
Ezt követően a pályázatírás lebonyolításával az Opten Informatikai Kft. megbízását teszi fel 
szavazásra a polgármester 3 %-os sikerdíjért. A képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     50/2010.(03.25.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    óvodaépítés pályázatírásra megbízás 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    az óvodaépítés pályázatírás lebonyolításával 
    megbízza az Opten Informatikai Kft-t 
    3 %-os sikerdíjért. 
 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
10./ dr. Horváth Kun Katalin rendelő rezsi költsége 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek, hogy dr. Horváth Kun Katalin a rendelőt 
2010. június 30-ig térítésmentesen használhatja.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    51/2010.(03.25.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
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   dr. Horváth Kun Katalin rendelő rezsi költsége 
     ügyében 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   úgy döntött, hogy dr. Horváth Kun Katalin a 
   fogászati rendelőt 2010. június 30-ig térítésmentesen 
   használhatja. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
11./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az Alapító Okiratot a szakfeladat szám módosítása miatt 
szükséges módosítani. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosítását, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    52/2010./03.25.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat 
   módosításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   elfogadta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat 
   módosítását. 
 
   Felelős: polgármester, jegyző 
   Határidő: azonnal 
 
12./ Mély u. vis-maior ügye 
 
Tóth Ferencné polgármester: A temető felöli partfal omlott le. A szakértői bizottság kéri, hogy 
50 m-es szakaszon a tuskókat, fákat távolítsuk el, a további omlás miatt. A helyreállítás 
tervezett költsége 20.542.500.-Ft, melyből a saját erő 6.162.750.-Ft. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Miből tudjuk biztosítani a saját erőt? 
 
Tóth Ferencné polgármester: A 30 mFt folyószámlahitelből. 
 
A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodással elfogadta a Mély u. vis-maior igény 
benyújtását, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    53/2010.(03.25.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Mély u. vis-maior igény benyújtásról 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli 
   Regionális Fejlesztési Tanács által vis-maior 
   igénybejelentést nyújt be. 
   A káresemény megnevezése: Vál, Mély úti partfal 
       leomlása 
   Helye: Vál, Mély út, 2 hrsz 
   A káresemény forrásösszetétele: 
   - saját forrás   6.162.750.-Ft 
   - vis maior igény           14.379.750.-Ft 
 
   A károk helyreállításának (költségvetés alapján) 
   tervezett összköltsége 20.542.500.-Ft, melynek 
   fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 
   A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a   
   káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 
   A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az 
   Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 
   Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget 
   nem igényelt. 
   Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyon- 
   tárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 
   A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2010. évi 
   költségvetéséről szóló 2/2010.(03.04.) számú  
   Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
   A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés 
   benyújtására. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
13./ Útfelújítási ajánlatok 
 
Tóth Ferencné polgármester: Négy ajánlat érkezett az útfelújításra. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság a PUHI-Tárnok Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra. A munka 
elvégzésének díját a Baracska-Kajászó-Vál Intézményfenntartó Társulás bérleti díjból 
finanszírozzuk.  
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Az első egy-két évben a kivitelezéssel volt gond  szennyvíz 
aknák megsüllyedése kapcsán. Most már nem biztos, hogy a kivitelezés,hanem a nagy 
forgalom teszi tönkre. Független szakértő mondja ki, hogy mitől süllyed meg az aknafedél 
körül az úttest, illetve az akna is. A főút nem önkormányzati tulajdon. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A közmű az önkormányzat tulajdona, a felelősség az 
önkormányzaté.  
 
A polgármester felteszi szavazásra a PUHI-Tárnok Kft. által benyújtott ajánlatot az útjavításra 
vonatkozóan, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    54/2010.(03.25.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
    az útfelújításra PUHI-Tárnok Kft. megbízása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a szennyvíz akna körüli útfelújításra a PUHI- 
   Tárnok Kft. ajánlatát fogadja el. 
   A kivitelezés költségét a Baracska-Kajászó-Vál 
   Intézményfenntartó Társulás bérleti díjként 
   befizetett összegből rendezi. 
   Felhatalmazza a polgármester, hogy a munkát 
   rendelje meg. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
14. Bejelentések 
 
- Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulásba részvételi szándék megerősítése 
 
A képviselő-testület a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulásba részvételi szándékát 6 igen 
szavazattal megerősíti, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    55/2010.(03.25.)kth. számú 
     h a t á r oz a t a 
   a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulásba 
   részvételi szándék megerősítése 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megerősíti részvételi szándékát a Katasztrófavédelmi 
   Önsegélyező Társulásba. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
- Váli Faluszépítő- és védő Egyesület kérelme 
 
/Megérkezett Nagy István képviselő, így a testület létszáma 7 fő.) 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság fedezet hiányában 
nem javasolja az egyesület részére a támogatást. 
 
A képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadva az alábbi határozatot hozta 6 igen és 1 
nem szavazattal. 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület  
    56/2010.(03.25.)Kth. számú 
              h a t á r o z a t a 
   a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület támogatás 
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   elutasításáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   fedezet hiányában nem támogatja a Váli 
   Faluszépítő- és védő Egyesület kérelmét. 
 
 
- Közösségi ház igénybevétele 
 
Tóth Ferencné polgármester: A költségvetésbe 1.250 eFt van tervezve a közösségi ház 
igénybevételére. A beérkezett igények alapján az összes költség 2.487.500.-Ft-ot tesz ki. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy a költségvetési összeg erejéig 
engedélyezzük a Közösségi ház igénybevételét. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    57/2010.(03.25.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Közösségi ház igénybevételéről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Közösségi ház igénybevételét a költségvetésben 
   meghatározott keret erejéig engedélyezi. 
   Felhatalmazza a polgármestert és az ÁMK 
   igazgatóját, hogy a szervezetekkel egyeztessen. 
 
   Felelős: polgármester, ÁMK igazgató 
   Határidő: folyamatos 
 
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás megkeresése 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokat adjuk át a 
társulásnak. Nevezetesen a folyamatban lévő hulladék elszállításra vonatkozó pályázat kiírást, 
lebonyolítást, a másik két önkormányzat hozzájárulásával. 
 
A képviselő-testület egyetért a javaslattal, melyről 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    58/2010.(03.25.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
   Társulás részér szilárd hulladékgazdálkodási 
   közfeladatra vonatkozó feladat- és határkör 
   ellátásáról 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatra 
vonatkozó feladat- és hatáskör ellátásáról a következő határozatot hozza: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 200. évi 
XLIII. törvény 21. §-ban meghatározott szilárd hulladékgazdálkodási közfeladata ellátására 
vonatkozó feladat- és határkörét a Közép-Duna Vidék Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulásra átruházza.  
A Társulás a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladat keretében köteles ellátni Vál Település 
közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésére vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás szervezését és fenntartását. 
 
A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a következők: 
- a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés 
- a települési szilárdhulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének, elszállításának 

szervezése 
- a települési hulladék kezelésének szervezése, 
- kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása. 
 
A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása keretében a Társulás feladatai a következők: 
- a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben biztosítja a szolgáltatás 

folyamatosságát, 
- a hulladékgazdálkodási törvény és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) számú 
kormányrendelet alapján elfogadott díjpolitikai elvek és díjképzési mód alapján javaslatot 
tesz az önkormányzat számára a szilárdhulladék közszolgáltatás díjának megállapítására. 

 
Az átruházott feladatokat a Társulás Vál Község Önkormányzat jelenleg még hatályos 
közszolgáltatási szerződésének hatályát követő nappal köteles ellátni. 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a 
hulladékkezelő közszolgáltató kiválasztása érdekében a közbeszerzést a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás keretében 2010. év első félévében indítsa meg. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
- Közbeszerzési terv elfogadása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testületnek közbeszerzési tervet kell elfogadni 
minden év április 15-ig az adott évben tervezett közbeszerzést érintő beruházásra 
vonatkozóan. 
A két beruházásunk az egészségház építés és a Szt. István tér és Kossuth u. útfelújítása. 
 
A képviselő-testület a közbeszerzési tervet vita nélkül 7 igen szavazattal elfogadta, melyről az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    59/2010.(03.25.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
    a közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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   elfogadta a 2010. évre vonatkozó közbeszerzési 
   tervet. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2010. április 15. 
 
- Sportpálya öltöző bővítés 
 
Tóth Ferencné polgármester: A sportpálya minősítésekor a működési engedélyt 2010. május 
1-ig kapta meg. Hogy a további fejlesztést kinek kell végezni, ismerteti az üzemeltetési 
szerződést. Az üzemeltető megállapodást kötött egy vállalkozóval, hogy egy 30 m2-es 
könnyűszerkezetes létesítményt épít a műszaki kollega szakmai felügyeletével. Ezen munka 
elvégzéséhez kérem a képviselő-testület hozzájárulását. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal hozzájárul a létesítmény megépítéséhez, melyről az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    60/2010.(03.25.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a sportpálya mellett építendő könnyű szerkezetes 
   létesítmény megépítéséhez hozzájárulás 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   hozzájárul ahhoz, hogy a sportpálya mellett 
   építendő könnyűszerkezetes létesítményt 
   az üzemeltető által kiválasztott vállalkozó  
   megépítse. 
 
   Felelős: - 
   Határidő: - 
 
- Egyebek 
 
Csókás Zsolt képviselő: Az EXTRANET Kft-vel az önkormányzat megállapodást kötött, 
hogy a torony felállítása kapcsán elfoglalt területért 100 eFt összeget fizet évente az 
önkormányzat részére. Javaslom, hogy változtassuk meg a zökkenőmentes üzemelés 
érdekében a megállapodást, mely szerint a Kft nem vizet az önkormányzatnak, az 
önkormányzat nem fizet Internet hozzáférési díjat. 
 
Nagy István képviselő: Nézzünk meg másik Internet szolgáltatót is, ha kedvezőbb ajánlatot 
kapunk vele kössünk szerződést. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A következő testületi ülésre kerüljön előterjesztésre az Internet 
hozzáférésre vonatkozó ajánlat. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Lakossági felkérésre szólal fel az utcai árusok ellen. A helyben 
lévő boltok forgalmát nagymértékben rontják az utcán kirakodó árusok. Hozott a képviselő-
testület az előzőekben egy olyan döntést, hogy a Szt. István teret jelöli ki az árusok kipakolási 
helyéül. 
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Tóth Ferencné polgármester: Elfogadja a felvetést, a jogszabályt lenne jó változtatni, a 
közterület foglalási díj felemelése kapcsán, hogy ne érje meg idejönni az árusoknak. Igen a 
Szt. István tér lett kijelölve az árusoknak, de most nem lenne jó oda irányítani őket, mivel 
kezdődik a beruházás az útfelújítás. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


