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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2006. október 12-i ALAKULÓ 
üléséről 
 
Jelen vannak:  1./ Tóth Ferencné polgármester 
 2./ dr. Berecz Botond képviselő 
 3./ Dudás Béla képviselő 
 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 
 5./ dr. Milvius Lóránt képviselő 
 6./ Nagy Imréné képviselő 
 7./ Nagy István képviselő  
 8./ Sigmond Péter képviselő 
 9./ Ujszászi Józsefné képviselő 
 10./ Zsebeházy Róbert képviselő 
 
Meghívottként vannak jelen: 
 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 
 2./ Mihálovics Róbert HVB tagja 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Ünnepélyes megnyitó. 
dr. Kiss Tamás jegyző köszönti a polgármestert, a képviselő-testület tagjait, a megjelent 
vendégeket és felkéri dr. Berecz Botond korelnököt, hogy az eskütételig az ülést levezesse. 
 
Ezt követően dr. Berecz Botond korelnök felkéri a Helyi Választási Bizottság tagját, hogy 
ismertesse a választás eredményét. 
 
Mihálovics Róbert a HVB tagja ismerteti a 2006. évi önkormányzati választás eredményét, 
majd a megválasztott polgármester asszonynak és az önkormányzati képviselőknek átadja a 
megbízóleveleket. 
 
Ezt követően következik az önkormányzati képviselők eskütétele, majd a polgármester 
asszony eskütétele. 
 
dr. Berecz Botond korelnök átadja a képviselő-testületi ülés vezetését Tóth Ferencné 
polgármester asszonynak. 
 
Tóth Ferencné polgármester asszony köszönti dr. Kelemen András országgyűlési képviselőt, a 
megjelent vendégeket, képviselő-testület tagjait, jegyzőt. 
 Megállapítja, az ülés határozatképes, mivel a 9+1 fő képviselői létszámból 10 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kárpáti Hajnalka és Nagy István képviselők 
személyében, valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra. 
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül. 
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Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a 
polgármester, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal 
nélkül. 
 
Ezután Tóth Ferencné polgármester ismerteti a polgármesteri program fő tartalmi elemeit. 
 
/Írásos anyag a jegyzőkönyv melléklete./ 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ A polgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása 
 
     Előterjesztő: Nagy István 
 
Tóth Ferencné polgármester bejelenti érintettségét, így felteszi szavazásra, hogy a képviselő-
testület a döntéshozatalból kizárja, vagy nem. 
A képviselő-testület 9 igen  és 1 nem szavazattal  nem zárta ki Tóth Ferencné polgármestert a 
szavazásból, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
         132/2006./10.12./Kth. számú 
                    h a t á r o z a t a 
          szavazásról történő kizárásról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a 2006. október 12-i ülésén a polgármester 
 tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása 
 döntéshozatalából nem zárja ki Tóth Ferencné 
 polgármestert. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
Nagy István képviselő: Ismerteti a képviselő-testülettel a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről szóló törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, mely alapján elmondja, hogy a 
tiszteletdíjas polgármester tiszteletdíja az illetményalap 4,5-6,5 szorzója lehet, így 165.600.-Ft 
és 239.200.-Ft között állapítható meg a juttatás. 
Javaslom a tiszteletdíj összegét 200.000.-Ft-ban meghatározni. 
 
A polgármester költségátalánya a megállapított tiszteletdíj 20-30 %-a lehet. Ennek alapján 
javaslom 60.000.-Ft-ban meghatározni a polgármester költségátalányát. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Megkérdezi a képviselő-testülettől van-e más javaslat, 
vélemény. 
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a polgármester 
illetményének és költségátalányának meghatározására vonatkozó határozati javaslatot, melyet 
a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
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 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
                 133/2006./10.12./Kth. számú 
                          határozata 
a polgármester illetményének és költségátalányának meghatározásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Tóth Ferencné polgármester asszony részére 
 2006. október l. napjától kezdődően 200.000.-Ft 
 havi tiszteletdíjat és 60.000.-Ft/hó költségátalányt 
 állapít meg. 
 
 Határidő: 2006. október 15. 
 Felelős: jegyző 
 
Tóth Ferencné polgármester: Elmondja, mivel a képviselő-testületnek a Szervezeti és 
Működési Szabályzat alapján kell dolgozni, így az újonnan alakult testületnek felül kell 
vizsgálni a meglévő SzMSz-t a testület , megalakulását követő 6 hónapon belül.   
 
Az alpolgármester választáshoz szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. Bizottsági 
tagnak javaslom  Kárpáti Hajnalka, Dudás Béla és Nagy Imréné képviselőket. 
Van-e más javaslat? 
 
Mivel nem volt más javaslat, így a polgármester felteszi szavazásra a Szavazatszámláló 
Bizottság tagjainak megválasztását, Kárpáti Hajnalka, Dudás Béla és Nagy Imréné 
személyében, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
            134/2006./10.12./Kth. számú 
                     h a t á r o z a t a 
 a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi 
 képviselőket választja: 

- Kárpáti Hajnalka 
- Dudás Béla 
- Nagy Imréné 

 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az Ötv. és az SzMSz szerint a képviselő-testület bizottságokat 
hozhat létre. Egy bizottság létrehozása kötelező, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság. Ezen 
bizottság tagjaira teszek javaslatot az alábbiak szerint. A képviselő-testületből Nagy István, 
Sigmond Péter és Zsebeházy Róbert képviselőket, külső szakértőként javaslom Meglécz János 
urat és Ádám Zsuzsannát. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Szeretném, hogy valóban szakértői munka folyna, megalapozott 
adatokat kapjunk döntéseinkhez. A jelölteknek jó munkát kívánok. 
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Nagy István, Sigmond Péter és Zsebeházy Róbert bejelentette érintettségét. 
 
Ennek értelmében Tóth Ferencné polgármester felteszi szavazásra az érintettek kizárását a 
szavazásból, melyről a képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
                    135/2006./10.12./Kth. számú 
                                 határozata 
                szavazásról történő kizárásról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a 2006. október 12-i ülésén a Pénzügyi Ellenőrző 
 Bizottság  tagjainak megválasztása döntéshozataléból 
 nem zárja ki 

- Nagy István 
- Sigmond Péter 
- Zsebeházy Róbert 
képviselőket. 
 
Felelős: - 
Határidő: - 

 
Ezt követően a polgármester asszony név szerint teszi fel szavazásra a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság tagjainak megválasztására tett javaslatot, melyről a képviselő-testület az alábbiak 
szerint döntött: 
Nagy István            10 igen 
Sigmond Péter              9 igen 1 tartózkodás 
Zsebeházy Róbert          9 igen 1 tartózkodás 
Ádám Zsuzsanna          10 igen 
Meglécz János               10 igen 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megválasztotta a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
tagjait, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
          136/2006./10.12./Kth. számú 
                 h a t á r o z a t a 
 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megválasztása 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagjainak 
 megválasztotta: 
 Nagy István 
 Sigmond Péter 
 Zsebeházy Róbert képviselőket, valamint 
 Ádám Zsuzsanna 
 Meglécz János külső tagokat. 
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 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
- Az alpolgármester megválasztása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Mivel tiszteletdíjas polgármesterként dolgozom, a hét minden 
napján nem leszek . Ahhoz, hogy a feladatok, munkák teljesítése jól működjön – nem kerülhet 
hátrányba a település – az alpolgármester kiválasztásakor a személyi javaslat az volt, hogy 
olyan személyt jelöljek, aki a hét minden napján bármikor elérhető, helyettesíteni tudjon. Az 
előttünk álló feladatok tömege azt várja el tőlünk, hogy tudásunkhoz hűen leggyorsabban 
tudjunk dönteni, terveinket egyeztetni tudjuk, fejlesztési elképzeléseink kölcsönhatást 
nyerjenek. Az önkormányzati munka összetett munka, a helyettesem ebben a munkában jártas 
és tudja folytatni, dr. Berecz Botond, én alkalmasnak tartom erre a posztra.1990. óta a 
képviselő-testület tagja. 
Megkérdezem, hogy felkérésem elfogadja-e? 
 
dr. Berecz Botond képviselő: Igen megtiszteltető, hogy a polgármester asszony rám gondolt. 
Voltak konfliktusok. Úgy gondolom, hogy mindazok a szavak, amelyek hízelgőek rám, az a 
múlt. A jövő egészen más. A jövő az, hogy együtt tudunk-e dolgozni. Beszélgettünk 
elképzeléseinkről. Nagyjából a problémákat egységesen látjuk és az még fontosabb, hogy a 
megoldásokat is.  A kérés kapcsán szívesen dolgozom együtt a polgármester asszonnyal. 
Számomra megtisztelő. 
Bejelenti érintettségét. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, van-e más személyre 
javaslat. 
Mivel a képviselő-testületnek nem volt más javaslata, a polgármester asszony felteszi 
szavazásra dr.Berecz Botond kizárását a szavazásból, melyről a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete 
                 137/2006./10.12./Kth. számú 
                        h a t á r o z a t a 
          szavazásról történő kizárásról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a 2006. október 12-i ülésén az alpolgármester 
 választás döntéshozatalából nem zárja ki  
 dr. Berecz Botond urat. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
Tóth Ferencné polgármester: Elmondja a tisztelt jelenlévőknek, a televíziónézőknek, jelentős 
munka, hosszas elkészítési folyamat eredménye, hogy ilyen gördülékenyen megy a munka a 
képviselő-testületi ülésen. A továbbiakban is így szeretnénk lefolytatni üléseinket. Hatékony, 
gyors együttműködést szeretnénk. 
 
Az alpolgármester választás titkos szavazással történik. A polgármester asszony felkéri  a 
szavazatszámláló bizottságot, hogy vezesse le a szavazást. 
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A szavazás idejére a polgármester asszony szünetet rendelt el. 
 
Az alpolgármester választás titkos szavazás eredményéről Kárpáti Hajnalka, a 
Szavazatszámláló Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testület. 
A szavazás eredménye: 10 érvényes szavazatból 9 igen és 1 nem szavazat.  
 
A polgármester asszony megállapítja, hogy dr. Berecz Botondot 9 igen és 1 nem szavazattal a 
képviselő-testület alpolgármesterré választott, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
             138/2006./10.12./Kth. számú 
                 h a t á r o z a t a 
    az alpolgármester választásról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 dr. Berecz Botond urat bízza meg az alpolgár- 
 mesteri teendők ellátásával. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
- Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása 
  Előterjesztő: Nagy István 
 
Nagy István képviselő: Elmondja, hogy az alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya  az 
ide vonatkozó törvény értelmében nem érheti el a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíját. 
Javaslom az alpolgármester tiszteletdíját 100.000.-Ft-ban meghatározni. 
A költségátalány az alpolgármester részére megállapított tiszteletdíj 10-20 %-a lehet, így 
javaslom az alpolgármester költségátalányát 20.000-Ft-ban meghatározni. 
 
dr. Berecz Botond bejelenti érintettségét. 
 
Tóth Ferencné polgármester felteszi szavazásra dr. Berecz Botond szavazásból történő 
kizárásra vonatkozó javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen, 1 nem és l tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
           139/2006./10.12./Kth. számú 
                   h a t á r o z a t a 
       szavazásról történő kizárásról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a 2006. október 12-i ülésén dr. Berecz Botond 
 urat az alpolgármester tiszteletdíj és költségátalány 
 megállapításának döntéshozatalából nem zárja ki. 
 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
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Ezt követően a polgármester asszony felteszi szavazásra az alpolgármester tiszteletdíjára és 
költségátalányára vonatkozó javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen, 1 nem és 1 
tartózkodással elfogadott, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete 
             140/2006./10.12./Kth. számú 
                     h a t á r o z a t a 
           az alpolgármester illetményének és költségátalányának meghatározásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 dr. Berecz Botond alpolgármester úr részére 
 2006. október l. napjától kezdődően 100.000.-Ft/hó 
 havi tiszteletdíjat és 20.000.-Ft/hó költségátalányt 
 állapít meg. 
 
 Határidő: 2006. október 15. 
 Felelős: jegyző 
 
- Képviselő-testület tagjai részére tiszteletdíj megállapítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület – az előzetes egyeztetések értelmében – 
nem kíván tagjainak és  bizottságainak tiszteletdíjat megállapítani. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Amennyiben az önkormányzat gazdasági helyzete a 
későbbiekben lehetővé teszi akkor tárgyaljunk a tiszteletdíjról. A tiszteletdíj az elmúlt 
időszakokban is a civil szervezetek támogatására került felajánlásra, ami úgymond egy 
támogatás. 
 
Mivel más vélemény nem hangzott el, a polgármester asszony felteszi szavazásra a tiszteletdíj 
megállapítása tett javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
            141/2006./10.12./Kth. számú 
                    h a t á r  o z a t a 
    a képviselő-testület tiszteletdíjáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 gazdasági helyzetére való tekintettel a költségvetés 
 stabilizálásáig a képviselő-testület tagjainak 
 tiszteletdíjat nem állapít meg.  
 A későbbiekben döntését felülvizsgálja. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az ide vonatkozó jogszabályok értelmében a képviselő-testület 
tagjainak  megválasztását követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tennie. A 
vagyonnyilatkozatok átvételére, valamint az összeférhetetlenség fenn nem állásának 
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megállapítására  ideiglenes ügyrendi bizottságot kell létrehozni, mely bizottság megbízatása a 
vagyonnyilatkozatok leadását követően meg is szűnik. Javaslom bizottsági tagjainak Ujszászi 
Józsefné, dr. Milvius Lóránt és Sigmond Péter képviselőket. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal és 3 tartózkodással megválasztotta az Ügyrendi 
Bizottság tagjait, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                 142/2006./10.12./Kth. számú 
                          h a t á r o z a t a 
 Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Ügyrendi Bizottságot hoz létre, melynek tagjai 

- Ujszászi Józsefné 
- dr. Milvius Lóránt 
- Sigmond Péter 

 
 Felelős: - 
 Határidő: - 
 
- 2006. évi költségvetési rendelet módosítására javaslattétel 
 
Tóth Ferencné polgármester: A polgármesteri munkakör átadásával kapcsolatos kötelezettség 
értelmében Zsirai Győzőt végkielégítésként három havi illetményének megfelelő juttatás illeti 
meg, továbbá részére az új képviselő-testület további három havi illetményének megfelelő 
juttatást adhat. 
A volt polgármester juttatásai összesen bruttó 3.51o.895.-Ft, mely magába foglalja 
fennmaradó szabadságmegváltás összegét (l.521.345.-Ft) illetve a 13. havi bér időarányos 
részét, a járulékokkal együtt. 
Ezen juttatások kifizetésére a 2006. évi költségvetési rendelet módosítása szükséges. 
 
Elmondja, hogy Zsirai Győző egy lemondó nyilatkozatot adott be a képviselő-testület részére 
a három havi adható végkielégítésre vonatkozóan. 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, mely szerint nem 
javasolja a 3 havi adható végkielégítést Zsirai Győző részére. 
 
Elsőként kérem szavazzon a képviselő-testület a volt polgármester részére történő a törvény 
által lehetőségként biztosított további 3 havi végkielégítési összeg kifizetéséről. 
A képviselő-testület 7 igen, 1 nem és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
                   143/2006./10.12./Kth.számú 
                            h a t á r o z a t a 
                       Zsirai győző 2002-2006. ciklus polgármesterének beadványáról 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 tudomásul vette Zsirai Győző úr beadványában 
 előterjesztetteket és ennek alapján – tekintettel az 
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 önkormányzat költségvetési helyzetére – a törvény 
 által lehetőségként biztosított további 3 havi végkielégítési 
 összeg kifizetéséhez nem járul hozzá. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
Ezt követően a polgármester asszony a 2006. évi költségvetési rendelet módosítását teszi fel 
szavazásra az előterjesztés szerint, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott 
és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
            11/2006./10.12./Ktr. számú 
                                            r e n d e l e t e 
a 4/2006.(02.23.)Ktr. számú 2006. évi költségvetési rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Nehéz szívvel hozta a képviselő-testület a döntését. A törvényt 
figyelembe vettük, törvénysértő döntést nem hozunk. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A polgármesteri munkakör átadásakor a mobiltelefon 
használatról, ill. megvásárlásról esett szó. 
 Zsirai Győző szeretné megtartani a telefonszámot és a készüléket. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Kinek a nevére szól a telefonszám? 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Önkormányzati csomagon belül volt a szám, de már többen átíratták 
nevükre a számokat, így már nem él a csomag. 
 
Mivel más kérdés nem hangzott el a mobiltelefon használatról ill. átadásról Zsirai Győző 
részére, a polgármester asszony felteszi szavazásra, melyről a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat képviselő-testület 
           144/2006./10.12./Kth. számú 
                 h a t á r o z a t a 
               Zsirai Győző 2002-2006. ciklus polgármester részére 
                                      kiadott eszközről 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Zsirai Győző úr részére 1.000.-Ft , azaz Egyezer 
 forint térítési díj ellenében tulajdonába adja a 
 korábbi időszakban használt mobiltelefon készüléket 
 a hozzá tartozó előfizetési számmal együtt. 
 Tájékoztatja egyúttal, hogy 2006. október l-től 
 köteles viselni a készülékkel kapcsolatban felmerülő 
 összeg költséget, amely költség befizetését a szolgáltató 
 által megküldött számla alapján 8 napon belül köteles 
 az önkormányzat pénztárába készpénzben befizetni, 
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 valamint köteles gondoskodni a szolgáltatási szerződés 
 2006. november l. napjától saját nevére történő módosításáról. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Tóth Ferencné polgármester: További feladatunk a következő testületi ülés időpontjának 
meghatározása, feladatszabása, az SzMSz módosítására javaslat. 
Ennek értelmében 2006 november 9-ére tervezzük a következő testületi ülést. 
Tervezett napirend: - SzMSz módosítása 

- Bizottságok létrehozása 
- 2007. évi költségvetési koncepció I. forduló 
- Tájékoztató a Polgármesteri munkakör átadás-átvételéről 
- Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 
- Bejelentések, javaslatok 

 
Van-e más javaslat, vélemény a tervezett napirenddel kapcsolatban? 
 
Dudás Béla képviselő: Az előző képviselő-testület által hozott hatályos határozatok 
végrehajtása. 
  
Dr. Berecz Botond képviselő: Igen, vannak olyan határozatok, amiben dönteni kell, hogy 
ténylegesen megteszi-e az új képviselő-testület. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: A költségvetési koncepciónál az intézményekkel legyen 
egyeztetés. Bármilyen számokról beszélünk, egyeztessünk. 
 
Dr. Milvius Lóránt képviselő: Vannak sürgető ügyek, melyek halasztást nem tűrnek. Ilyenek 
az engedély nélküli építkezések. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A polgármesteri munkakör átadásával egyidejűleg fogom 
tájékoztatni a képviselő-testületet a felvetett ügyről. Azt el kell mondani, hogy a képviselő-
testületnek nincs hatósági ügybe beleszólása, így az építési engedély ügyében nincs 
kompetenciája. 
 
Mivel más javaslat nem hangzott el a képviselő-testület ülés napirendjére, a polgármester 
felteszi szavazásra a kérdést, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
           145/2006./10.12./Kth. számú 
                h a t á r o z a t a 
 a 2006. november 9-i ülés napirendjéről 
 
 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 2006. november 9-én tartandó ülésének napirendje 
 a következő: 
 l./ Folyamatban lévő hatályos határozatokról tájékoztató 
 2./ SZMSZ módosítása 
 3./ Bizottságok létrehozása 
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 4./ 2007. évi költségvetési koncepció I. forduló 
 5./ Tájékoztató a Polgármesteri munkakör átadás-átvételéről 
 6./ Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 
 7./ Bejelentések, javaslatok. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény, javaslat vagy indítvány nem hangzott el, a polgármester 
asszony megköszöni a részvételt, a továbbiakban sok erőt, békét, kitartást kíván képviselő-
társainak, az intézmények dolgozóinak.  
Az ülést bezárja. 
 
  -k.m.f.- 
 
 
 Tóth Ferencné   dr. Kiss Tamás 
 polgármester                    jegyző 
 
 
 
 Nagy István   Kárpáti Hajnalka 
 hitelesítő   hitelesítő 
 
 
 
  


