JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2006. november 30-i üléséről
Jelen vannak:

l./ Tóth Ferencné
2./ dr. Berecz Botond
3./ Dudás Béla
4./ Kárpáti Hajnalka
5./ dr. Milvius Lóránt
6./ Nagy Imréné
7./ Nagy István
8./ Sigmond Péter

Meghívottként vannak jelen:
l./ dr. Kiss Tamás
2./ Szabó Éva

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
iskola igazgató

NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1 fő
képviselői létszámból 8 fő jelen van.
Felteszi szavazásra a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
l./ Két ülés közötti beszámoló
Tóth Ferencné polgármester: Szóbeli kiegészítés a leírtakhoz. Lieder akciócsoport alakuló
ülésén vettem részt. Ezzel az akciócsoporttal vidékfejlesztési pályázatokon lehet pénzt nyerni.
Az érintett települések írják ki a pályázatokat, a pénzt a központi költségvetésből kapjuk. A
gesztor Ráczkeresztúr, a pályázat beadási kapcsolattartó szervezet Vál. Megállapodtunk, hogy
minden település fejlesztési elképzeléseit elküldi a munkaszervezet részére.
A Fejérvíz Zrt. közgyűlésén a 2006. évi üzleti terv időarányos teljesítéséről és a 2007. évi
üzleti tervről volt tájékoztatás.
Az intézményvezetőkkel megbeszéltük az SZMSZ szerint az önálló gazdasági jogkörrel
kapcsolatos teendőket, szabályzásra vonatkozó működési rendet.
Dudás Béla képviselő: Megkérdezi, hogy a körzeti megbízott megkapta a lakást a Rákóczi u.
5. szám alatt.
Tóth Ferencné polgármester: A jelenleg állományban lévő rendőr nyugdíjazása van
folyamatban. A státusz nem vált szabaddá. Amikor szabaddá válik, akkor nevezik ki az új
rendőrt Válba.
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dr. Milvius Lóránt képviselő: A könyvvizsgálót a testület válassza ki, hivatalból kerül
kijelölésre. Jó ötletekkel nem segítette a munkánkat a jelenlegi. Nem tűnik hitelesnek a
könyvvizsgáló. Döntött a testület, hogy az ügyvéd a folyamatban lévő ügyeket befejezi, nem
lehet akár a folyamatban lévő ügyeket is átadni másik ügyvédnek? A konyha építéssel
kapcsolatban, a terv szerint a tetőtér egyterű. Kérdésem, hogy statikailag kivitelezhető-e? A
Kistérségi Társulásoknál szóba kerültek a pályázati lehetőségek, melyben említésre került a
kastélyra vonatkozó pályázati lehetőség is. A Kastély Kht. rászorul a kistérségen belüli
pályázatokra, illetve a pályázatokat próbálja kieszközölni és azokkal a pénzekkel hozzájárulni
a céljainkhoz?
Tóth Ferencné polgármester: A könyvvizsgálót a képviselő-testület választja ki. Pályázatot
fogunk kiírni. A jelenlegi könyvvizsgáló megbízása 2006. december 31-ig szól. Sokkal több
gyakorlati munkát és segítséget várunk el egy könyvvizsgálótól.
Az ügyvédnek egy ügyre adtunk felhatalmazást, nevezetesen per szüneteltetést kértünk.
Elfogadom, és jogosnak tartom a meglátást, hogy másik ügyvédet kell megbízni.
A konyha tetőtérbe 100 fő befogadására alkalmas egy légterű helyiség lesz kialakítva. A
kivitelező szerint statikai problémák nem lehetnek.
A kistérség 76 fejlesztési elképzelést állított fel, abban szerepel a kastély hasznosítás. A ROP
programban a 10-be benne szerepel a váli kastély. A pályázónak támogatói nyilatkozatot ad a
társulás.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A kistérségi társuláson belül nem befolyásolja egyéb
támogatásainkat.
Tóth Ferencné polgármester: Több ablakos pályázati rendszer, több célt határoz meg. A
pályázónak a saját erőt biztosítani kell.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Az óvoda is pályázat útján tud felépülni. A kastély beruházó az
önkormányzatot kényszeríti, hogy pályázzon. Én úgy tudtam, hogy az ő dolga lesz, azért
amiért megkapja a kastélyt.
Tóth Ferencné polgármester: Mindkettőn érdeke. Az óvoda felépítésre kerül. Saját erő
finanszírozás kérdése. A beruházó a pályázattal kapcsolatos költségeket vállalja, az
önkormányzat pályázhat.
Dudás Béla képviselő: A Bírósági tárgyalásról kér tájékoztatást.
Tóth Ferencné polgármester: A bíróság megrovásban részesített bennünket, a büntetlen előélet
marad, egyben az eddig felmerült költségek megtérítésére kötelez a bíróság egyetemlegesen
mindhármunkat. A két fél bejelentette, hogy fellebbez, én még nem döntöttem el. A
felmentésüket kérik.
Mivel több kérdés nem hangzott el a beszámolóval kapcsolatban, így a polgármester elsőként
felteszi szavazásra partfal csúszás megerősítésére a vis-maior keretből nyert 9,6 mFt vissza
nem térítendő támogatás lekötését, a munka teljesítésének idejéig.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
l7l/2006./11.30./Kth. számú
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határozata
a partfal pályázati pénz lekötéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a partfal csúszás megerősítésére a vis-maior
keretből 9,6 mFt vissza nem térítendő támogatást
leköti a szerződés teljesítésének időpontjáig.
Felelős: polgármester
Határidő: 2007. május 31.
Következő döntést a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tagdíj
megállapítására vonatkozón kell meghozni. A társulás javaslata 130.-Ft/fő, a jelenlegi 100.Ft/fő.
A képviselő-testület döntése értelmében a Vértes Többcélú Önkormányzati Társulás társulási
tagdíját 100.-Ft/fő összegben javasolja elfogadni, melyről az alábbi határozatot hozta 9 igen
szavazattal:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
172/2006./11.30./Kth. számú
határozata
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás tagdíjáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás tagdíját 100.-Ft/fő összegben fogadja el.
Felelős: polgármester
Határidő: 2006. december 31.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Többcélú Társulás működésével Válnak mi jutott, miért fontos
a társulás?
Tóth Ferencné polgármester: Javaslom, hogy kérjünk egy számolót, hogy milyen
támogatásokban részesült vált a társuláson keresztül, illetve mennyibe kerül ez Válnak.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
173/2006./11.30./Kth. számú
határozata
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás tevékenységéről szóló beszámoló kéréséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás elnökét, hogy a társulás Válra vonatkozó
tevékenységéről készítsen beszámolót.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2007. február 28.
A következő döntést a birtokháborítás társuláson keresztül történő ügyintézés költségeinek
összegéről kell meghozni a képviselő-testületnek. Ezen ügykörre Válnak a Társulás felé 508
eFt-ot kellene fizetni lakosság arányosan. Kérjük, hogy az ügyiratszám alapján bontsák fel az
összeget, ne lakosságszám szerint.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
174/2006./11.30./Kth. számú
határozata
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás birtokháborítási társulási díj fizetéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társuláshoz fizetendő birtokháborítási díjat
ügyiratszámra tekintettel kéri felosztani.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tóth Ferencné polgármester: Az orvosi ügyeleti társulással kapcsolatban Felcsút Község
jelezte, hogy a mikrotársulás központjaként kívánja ellátni a feladatot. Ha nemet mondunk,
akkor is megvalósul. A működetéshez kérik az anyagi hozzájárulást.
dr. Milvius Lóránt képviselő. Nem tudjuk, hogy hogyan fog működni, nem szavazhatunk
igennel. Nem ad garanciát arra a központi ügyelet, hogy a működtetését vállalja. TB
támogatásból 4 körzet nem tud működni. Az önkormányzatoktól várják a működetési
költségeket.
dr. Berecz Botond alpolgármester: A körzet szélén hozzák létre, miért? Bővíteni kell a
mikrotársulást.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Jó példa arra, a kistérségi társuláson belül kapkodást látok, nem
passzol össze a gyakorlat. Az igények felmérése nem történt meg. A többi intézményi
társulásban meg fog jelenni ez a probléma.
dr. Kiss Tamás jegyző: Meg kell nézni, hogy a társulás mennyi összeget költött erre a célra.
Dudás Béla képviselő: A társulási tanács döntéseinek meg vannak a szabályai, többségi
döntés alapján alakulnak ki. Van-e esély fellebbezésre, tehetünk-e valamit, vagy nem?
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testületnek jóvá kell hagyni, megerősíteni.
Összegezve az elhangzottakat a polgármester felteszi szavazásra az orvosi ügyelet
mikrotársulás létrehozását Felcsút központtal, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
nem támogat, az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
175/2006./11.30./Kth. számú
határozata
az orvosi ügyelet mikrotársulás létrehozásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
nem támogatja az orvosi ügyelet mikrotársulás
Felcsút község központtal történő létrehozását.
A működési költségekhez hozzájárulást nem tud
biztosítani.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A két ülés közötti beszámolóval kapcsolatban több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a
közbenső döntésekkel együtt a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta,
határozathozatal nélkül.
2./ Tájékoztató az I-III.n. évi költségvetés teljesítéséről
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést.
Nagy István képviselő: A bizottság javaslata, hogy a közvilágítás időkapcsolóját
programoztassuk át a közvilágítás gazdaságosabb működése érdekében. Gyorsítsa fel a hivatal
az ingatlan eladásokat. A bizottság javasolja elfogadni a beszámolót.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A mi célunk az legyen, hogy hosszabb távon olyan dolgokat
tervezzünk be, aminek esélye van a megvalósításra.
Tóth Ferencné polgármester: A kiadási oldalról került a terv elkészítésre, ehhez készült a
bevételi terv.
Dudás Béla képviselő: Ismerjük a költségvetés rossz helyzetét. Ha lehet az előterjesztéseket
mindenki számára érthető módon elkészíteni.
Tóth Ferencné polgármester: Az eddigi gyakorlat a MÁK felé továbbítandó beszámoló
átmásolása volt. Változtatunk az előterjesztésen.
dr. Berecz Botond alpolgármester: A beszámoló szerint 60 %-os a bevétel, a kiadás 57 %-os.
Ha így maradna szép lenne. A kiadások növekednek.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen szavazattal elfogadta a költségvetés IIII.n.évről szóló tájékoztatót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
l76/2006./11.30./Kth. számú
határozata
az I-III.n.évi költségvetési tájékoztató elfogadásáról
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta az önkormányzat I-III.n.évi költségvetésről
szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: 2006. 11.30.
3./ Varga és Társa Kft.-vel Szolgáltatási Szerződés megkötése szemétszállításra
Tóth Ferencné polgármester: Megkérdezi Locskai István ügyvezetőtől, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Locskai István ügyvezető: Az előterjesztésben leírtak szerint az infláció mértéke a díjemelés.
A felvázolt lehetőségek közül kell választania a képviselő-testületnek. Döntést igényel a
külterületi konténer elszállítás ügye is. A szemétszállításra 670 élőszerződésünk van, akik
nem kötöttek szerződést kötelezni kell őket.
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és az alábbi javaslatokkal áll a testület felé.
A vállalkozó szedje be ezen túl is díjat, a külterületi konténereket meg kell szüntetni. A
temetőkből a konténereket az Egyházak vitessék el. A díjmegállapítást a 2.sz. melléklet
szerint fogadja el a képviselő-testület. A szelektív hulladékgyűjtés maradjon, épüljön bele a
díjba.
Kérdésem, hogy lehet-e változtatni szerződést, és milyen módon.
Tóth Ferencné polgármester. A temető konténer és a gyűjtő sziget közvetlen nem érinti az
önkormányzatot. A konténer elhelyezés megszüntetését javasolom, mert igen nagy összeget
fizetünk ki évente.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Alvállalkozónak kiadnak egy munkát, aki kevesebbért végzi
mint a fővállalkozó. Nem érdemes inkább az alvállalkozóval szerződést kötni?
A temető konténert egy idő múlva mindenki igénybe veszi. Meghagynám a konténert a falu
végén is. Nagyon rossz a szemétszállítási fegyelem, ha megszüntetjük a konténert, a falut
körbeveszi a szemét.
Nagy Imréné képviselő: A temetőkben ki lehetne jelölni területet szerves hulladék gyűjtésére.
Locskai Istvn ügyvezető: Az ÉRD-KOM Kft. nem alvállalkozó, nincs beleépülve a Varga és
Társa Kft-be. Ő számláz, addig amíg talpra állunk. Átmeneti időszakra vonatkozik.
A szerződéseket lehet évente egyszer módosítani
Kárpáti Hajnalka képviselő: A konténer szállítást ki rendeli meg, ki igazolja.
Dudás Béla képviselő: Az ingatlan tulajdonosnak szerződést kell kötni, ha igénybe veszi a
szolgáltatást, ha nem akkor is ki kell fizetni a díjat. Vásárolhat plussz zsákot.
A polgármester az előterjesztés sorrendjébe felteszi szavazásra a kérdést, miszerint a
Szolgáltatási szerződés VI. l. pontja az alábbiakra változik: „az önkormányzat a teljes körű
szolgáltatással átmeneti időszakra 2006. november 1-től megbízza az ÉRD-KOM Kft-t.”

6

A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
177/2006./11.30./Kth. számú
határozata
a Szemétszállítási Szolgáltatási Szerződés
Módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szemétszállítási Szolgáltatási Szerződés
VI.l. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A Megbízó a folyamatos és teljes körű
(költségek viselése, számla benyújtása)
szolgáltatással átmeneti időszakra 2006.
november 01-től az ÉRD-KOM Kft-t (2030.
Érd. Sas u. 2.) bízza meg.”
Felhatalmazza a polgármestert a Szolgáltatási
Szerződés Módosítás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2006. november l., folyamatos
Ezt követően a szolgáltatási díjra, díjbeszedésre és lomtalanításra vonatkozó szerződés
módosítást teszi fel szavazásra a polgármester, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
178/2006./11.30./Kth. számú
határozata
a Szemétszállítási Szolgáltatási Szerződés
Módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szolgáltatási Szerződés V.l. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„A szolgáltatási díjat a Szolgáltatónak fizeti meg
az ingatlan tulajdonos, mely összeg tartalmazza
az évenkénti négy alkalommal történő lomtalanítás
költségeit is.”
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A 2007. évi szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó előterjesztést szerint a III. variációt
fogadta el a képviselő-testület 9 igen szavazattal, melyről az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
/2006./11.30./Kth. számú
rendelete
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/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./
4./ 2007. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja a képviselő-testület elfogadásra az alábbi módosításokkal:
- a bérek a költségvetési javaslatban három változatban készüljenek
- egyéb személyi juttatások – étkezési hozzájárulás, ruházati költségtérítés
- pénzeszköz átadás – Tűzoltóságnak, Gyermekjóléti szolgálat kibővítve az időskorúak
ellátásával.
Meg kell gondolni, hogy a művészeti iskola kell-e. Ha kell milyen formában. A bevételeket
növelni kell.
Bevételeink növelése érdekében – helyi adók emelése, építményadó kivetés.
Dudás Béla képviselő: A bevételek növekedése tekintetében a következő évben nem
számíthatunk. Kiadásaink az elmúlt évekhez képest folyamatosan növekednek, a bevétel nem.
A fenntarthatóság kérdése merül fel a jelenlegi szervezeti rendszerben. Tény, olyan
döntéseket fogunk hozni, ami az embereket fogja érinteni.
Tóth Ferencné polgármester: A fizetésképtelenség határán állunk. Beadtuk a pályázatot az
egyéb ÖNHIKI-re. Napi fizetési gondjainkat az intézmények további működtetését az
intézményhálózat átszervezésével, racionális működtetésével szeretnénk elérni. Nagy csak
fizetésképtelenek vagyunk, hanem hitelképtelenek is. A működés rendbetétele, az intézmény
hálózat átalakítása fontos, ezért számolunk több alternatívával. Át kell tekinteni
szerződéseinket
dr. Milvius Lóránt képviselő: A külső segítség lehetőségeink behatároltak. Hogy településünk
nem menjen csődbe, áldozatokat kell hozni mindannyiunknak. Rövid távon három olyan
bevételei lehetőség van, ami egyensúlyi helyzetet teremthet – ingatlan értékesítés, helyi adók
emelése, önként vállalt feladatok részleges vállalása. Hosszabb távon az intézményrendszer
átalakítása. Az adókivetéssel kapcsolatban vannak fenntartásaim, vannak mentességek a
magánszemélyekre.
Tóth Ferencné polgármester: Egy adótárgyra egy adónem vethető ki. Az adórendelet
kidolgozásánál ezt figyelembe vesszük.
Sigmond Péter képviselő: Durva dolog, hogy ez meg kell tenni. Nem ezen az oldalon kell a
pénz megfogni. Várjunk a Közmeghallgatásig, mit szól a lakosság hozzá.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A lakosság véleményét borítékolni lehet adó ügyben.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Nehéz helyzetben vagyunk. Tájékoztatni kell a lakosságot,
hogy miért van szükség az adó emelésre, vagy bevezetésre. Tudni kell a lakosságnak mi van
akkor, ha csőd biztost kell hívni. Nem lesz óvoda, az iskolásoknak másik településre kell
járni. Ha az intézményeink működését fenn tudjuk tartani, akkor tudjuk orvosolni dolgokat.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el a 2007. évi költségvetési koncepcióval
kapcsolatban, a polgármester asszony felteszi szavazásra, melyet a képviselő-testület 6 igen és
3 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
179/2006./11.30./Kth. számú
határozata
a 2007. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2007. évi költségvetési koncepciót.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
5./ Intézkedési terv a pénzügyi stabilizáció érdekében
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta az intézkedési tervet a pénzügyi
stabilizáció érdekében, a könyvvizsgáló javaslatát figyelembe véve.
A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
180/2006./11.30./Kth. számú
határozata
a pénzügyi stabilizáció érdekében készített
intézkedési terv elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a pénzügyi stabilizáció érdekében
készült intézkedési tervet a könyvvizsgáló
javaslatát figyelembe véve.
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2007. évi költségvetést
január 31-ig állítsa össze.
Felelős: jegyző
Határidő: 2007. január 31.
6./ Csősz Istvánné károkozással kapcsolatos ügye
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kérelmet
és javasolja, hogy a telken belüli problémát a szennyvíz-beruházás garanciális javításakor
oldják meg, a kerítés kijavítására a 2007. évi költségvetésben biztosítson az önkormányzat
fedezetet.
A képviselő-testület a bizottság javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
181/2006./11.30./Kth.számú
határozata
Csősz Istvánné károkozásával kapcsolatban
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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Csősz Istvánné kérelmének helyt adott.
A telkén belüli problémát a szennyvízberuházás garanciális javításakor végezteti el.
A kerítés kijavításának költségét a 2007. évi
költségvetésében biztosítja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
7./ Közép-Duna Vidéke
Megállapodás módosítása

Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati

Társulás

Társulási

A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 9 igen szavazattal
elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
l82/2006./.11.30./Kth. számú
h a tá r o z a t a
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzat Társulás Társulási Megállapodás
módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
és Alapító Okiratának a Fejér Megyei Közigazgatási
Hivatal törvényességi észrevételei nyomán módosított
változatainak tartalmát megismerte, megtárgyalta, és
jóváhagyólag elfogadta.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás módosított okiratainak aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2006. december 15.
8./ Bejelentések
dr. Kiss Tamás jegyző: Az SZMSZ rendelet elfogadásra került. Történtek szervezeti
változások, az óvoda, iskola önálló gazdálkodóvá vált. Pontos határnaphoz kell kötni a
hatályba lépést. Ezt a napot kell meghatározni a képviselő-testületnek. 2006. december 15-i
napot kérem elfogadni.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
183/2006./l1.30./Kth. számú
határozata
az SZMSZ hatálybalépéséről
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szervezeti Működési Szabályzat hatályba
lépésének napját 2006. december 15. napjában
határozza meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 2006. december 15.
Tóth Ferencné polgármester: Mivel nincs munkaterve a képviselő-testületnek a következő
ülés időpontját kell meghatározni és napirendjét.
Javaslom 2006. december 20-án l6.30 órakor kerüljön megtartása a következő ülés, a
következő napirenddel:
- helyi adórendelet vizsgálata
- víz- és csatornadíj elfogadása
- jelentés a két ülés közötti tevékenységről
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
184/2006./11.30./Kth. számú
határozata
a következő képviselő-testületi ülés időpontjáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a következő testületi ülést 2006. december 20-án
l6.30 órakor tartja, a következő napirenddel:
- helyi adórendelet vizsgálata
- víz- és csatornadíj elfogadása
- jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Felelős: polgármester
Határidő: 2006. december 20.
Tóth Ferencé polgármester: Az iskola igazgató megkeresett, hogy a Szemünk Fénye
programban lehetőség van világítás korszerűsítés ingyenes felmérésére. Ehhez kéri a
képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozatát. A képviselő-testület 7 igen szavazattal és 2
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
185/2006./11.30./Kth.számú
határozata
a Szemünk Fénye programban való részvételről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szemünk Fénye programban a világítás
korszerűsítés ingyenes felmérésére megbízást ad.
Felelős: polgármester
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Határidő: folyamatos
dr. Milvius Lóránt képviselő: Egy vállalkozó érdeklődött önkormányzati telek után,
árajánlatot szeretne minél előbb.
Egyre több engedély nélküli építkezés történik a településen főleg melléképületek terén. Ezek
felmérését kellene elvégezni.
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
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző
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