JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2006. december 20-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./ Sigmond Péter
8./ Ujszászi Józsefné
9./ Zsebeházy Róbert

Meghívottként van jelen:
l./ dr. Kiss Tamás
2./ Nagy János
3./ Szalai István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
Fejérvíz Zrt
Fejérvíz Zrt

NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1 fő
képviselői létszámból 9 fő jelen van.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
l./ 2007. évi víz- és csatornadíj megállapítása
Tóth Ferencné polgármester: Megkérdezi a Fejérvíz Zrt képviselőjét, van-e kiegészítése az
írásos előterjesztéshez.
Szalai István Fejérvíz Zrt.: Önköltségi szintű díjakról van szó, nyereséget nem tartalmaz. A
2007. évi díjak nem alacsony díjak. Az infláció mértékénél magasabb emelést javasolunk, 9,5
%-ot.
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja elfogadni
a díjemelést.
Dudás Béla képviselő: A Fejérvíz Zrt. 9,5 % nagyságrendű emelést javasol a testület elé.
Minden év erről szól, a közműdíjakat meg kell állapítani, amit az előterjesztés
megindokoltnak tart. A testület kényszerhelyzetben van.
Szalai István Fejérvíz Zrt.: Egyetértek a felvetéssel, kényszerpályán vagyunk. Önköltségű
díjak vannak. Minden költségváltozás díjemelési költséget jelent.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal a víz- és csatornadíj megállapításról az alábbi
rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
14/2006./12.21./Ktr. számú
rendelete
az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért és a csatornamű használatáért
fizetendő díjról
2./ Helyi adórendelet elfogadása
-

Építményadó

Zsebeházy Róbert képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 1 igen és 2 nem
szavazattal nem javasolja az építményadó bevezetését. Rendkívül nehéz év vár ránk, rengeteg
az adósság amit megörököltünk. Arra törekedjünk, hogy több mentességet biztosítsunk a
nyugdíjasoknak. Az új lakóingatlanoknál mindenkinek hitele van. Gondolja át a képviselőtestület a döntést. Nagyon kevés az ingatlan amit meg lehet terhelni. Próbáljunk más úton
elindulni.
Tóth Ferencné polgármester: Ha a bizottság úgy gondolja, hogy ne vezessük be ezt az adót,
akkor tegyen más javaslatot, hogy honnan lehet ennyi pénz beszedni. Ezt az állapotot
szeretnénk tartani, vagy előre szeretnénk lépni. Az előrelépéshez áldozatokat kell hozni. A
közmeghallgatáson a lakosság részéről nem került kategórikusan elutasításra az építményadó
bevezetése. Az intézmények működtetése van veszélyben, plussz bevétel kell az intézmények
elindításához. Jelölje meg a bizottság azokat a bevételeket, ami ezt az adóbevételt fedezné.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A Pénzügyi bizottságot azért hoztuk létre, hogy helyettünk is
gondolkodjon. A pályázatokhoz önerőt kell biztosítani. Kényszerhelyzetben vagyunk.
Sigmond Péter képviselő: Ez az adó a polgármesteri hivatalt nem fogja előre vinni. Nem lehet
a hivatal számláinak kifizetését, a hitelállomány rendezését a lakosságra hárítani. Az adózást
önkéntes alapra kell helyezni.
Dudás Béla képviselő: Van egy rendszer, erre a helyzetre tekintettel tegyünk meg mindent,
hogy helyi bevételeink legyenek. A helyi bevételek növekedéséhez nem nyúlt az előző
testület. Problémát jelent, nem tudjuk kikerülni. Az adóból befolyt összeget külön kezeljük.
Ujszászi Józsefné képviselő: Nagy népszerűtlen döntés előtt van a képviselő-testület. Szem
előtt kell tartani, hogy az intézmények működetése biztosított legyen, ne kell megszüntetni
csoportokat. A lakossággal beszélve, nem örülnek az adónem bevezetésének.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az adóból befolyt bevételt csak fejlesztésre fordíthatjuk. A
környező településeken bevezetett adónemekről és összegekről kellene a lakosságot
tájékoztatni.
Tóth Ferencné polgármester: A lakosság részére az év elején egy összegző tájékoztatót
fogunk eljuttatni.
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Nagy Imréné képviselő: A nyugdíjasok jelezték, hogy az alacsony nyugdíjból nehéz lesz
kifizetni az adót. Az arányosabb bevezetésre és a részletfizetésre kell a hangsúlyt helyezni. A
befolyt összeget elkülönítve kezeljük, pl. a pályázati önrészhez.
Tóth Ferencné polgármester: A helyi adó fizetési kötelezettség határnapig szól, előbbre is
fizethet. A szemétszállítási díj befizetést át lehet ütemeztetni. A költségvetést a képviselőtestület fogadja el, dönthet több alternatíváról is az adóbevétel tekintetében.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Mindenki hangoztatta, hogy muszáj meglépni az
adóbevezetést. A lakosságot is értesíteni fogjuk, hogy a következménye ha nem lépjük meg.
Örülök a visszajelzéseknek, a lakosság nem akarja a falu tönkremenetelét.
Zsebeházy Róbert képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak felelőssége
van. csodákat nem tudunk tenni.
Tóth Ferencné polgármester: Fejlődni kell a településnek, Vál vezető erejét vissza kell hozni a
térségbe. Pénz nélkül nem tudjuk.
Dudás Béla képviselő: A rendelet a tartalmában hordozza a következményeket, melyben
leszabályozzuk, hogy a lakosságra hogyan rójunk terhet.
A képviselő-testület 6 igen és nem szavazattal elfogadta az építményadó kivetéséről szóló
rendelet tervezetet, melyről az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzatának
15/2006./12.21./Ktr.számú
rendelete
az építményadóról
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./
-

Vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről

Nagy István képviselő : A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangú szavazattal
elfogadásra javasolja az vállalkozók kommunális adórendelet megszüntetését. Ezen javaslatot
azért fogalmaztuk meg, mivel az iparűzési adó mértéke emelésre kerül, a kommunális adó
nem olyan nagy bevétel, így nem terheljük a vállalkozókat kétféle adónemmel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal hatályon kívül helyzete 2006. december 31-el a
vállalkozók kommunális adóját, mely döntésről az alábbi rendeletet alkotta.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
16/2006./12.21./Ktr. számú
rendelete
a vállalkozók kommunális adójáról
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./

-

Iparűzési adó rendelet módosításáról
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Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és javasolja az iparűzési adó mértékének emelését 2 %-ra.
A képviselő-testület vita nélkül 8 igen 1 nem szavazattal elfogadta az iparűzési adó
mértékének emelését, melyről az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2006./11.21./Ktr. számú
rendelete
a 13/2003.(XII.19./Ktr. számú helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./
3./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Tóth Ferencné polgármester: A vértes alapfokú oktatás, és
együttműködésére vonatkozó megállapodás előkészítése elkezdődött.

művészeti

oktatás

Nagy Imréné képviselő: Mennyiben tudja elősegíteni a társulást, hogy Kajászó és Tabajd
település diákjai is ide járjanak. Hogyan lehet megoldani az utaztatást. Vannak olyanok, akik
nem tudják megtenni naponta az utazást.
Tóth Ferencné polgármester: Több szempontot kell figyelembe venni, plussz normatívát, a
gyermekek közlekedtetését, azon önkormányzatok társulhatnak, akik a fejlesztési
elképzeléseinkben tudnak lépni. Kajászó nem ebbe a kistérségbe tartozik.
Nagy Imréné képviselő: Az új normatíva a csoportlétszám alapján lesz megállapítva.
Tóth Ferencné polgármester: Az első teendőnk, hogy üljenek le a polgármesterek és igazgatók
együtt és egyeztessék elképzeléseiket. Július l-től működni kell, meghatározni a csoportok
számát. Két buszra adott be pályázatot a társulás.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A művészeti oktatás Etyekkel hogyan jöhet számításba?
Kapcsolat, közlekedés nincs. Volt egy elképzelés, hogy önállóan működtetjük a művészeti
oktatást, létszám és előírások alapján.
Tóth Ferencné polgármester: A művészeti oktatás más, mint az alapfokú oktatás. A
művészeti oktatás önként vállalt feladat. Arra kell orientálni, ahol film stúdió épül. Ott van
jövő. Meglátjuk, hogy melyik mit kínál. Nem a gyereket kell utaztatni, hanem a pedagógust.
dr. Berecz Botond alpolgármester: A művészeti oktatás vonatkozásában járt utat járatlanért
nem szabad feladni. Igazán a szülő dönt, hogy hova járatja a gyermekét.
Összegezve az elhangzottakat, a polgármester felteszi szavazásra az iskolák
együttműködésére vonatkozó társulási lehetőség előkészítését. A képviselő-testület a
javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
192/2006./12.20./Kth. számú
határozata

4

az iskolák együttműködésére vonatkozó alternatívák
kidolgozásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az iskolák együttműködésére alternatívákat dolgoz
ki társulási formában történő működtetésre.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tóth Ferencné polgármester: A volt gyógyszertár szabadidő központtá történő átalakítása,
működtetése vonatkozásában kellene a testületnek döntést hozni, mert addig konkrétumokról
nem tudok tárgyalni. A fiatalok részéről nagyon nagy igény, hogy legyen egy olyan hely, ahol
kulturáltan tudnának szórakozni. Javaslom, hogy hirdessük meg az épületet üzemeltetésre,
hasznosításra.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az előző képviselő-testület egészségcentrumot tervezett abba az
épületbe. Ha esetleg a mostani elképzelés nem jön össze, ne hasson zavaróan az előző
elképzelésekre.
Tóth Ferencné polgármester: Nem értékesíteni szeretnénk, csak hasznosítani. Véleményem
szerint először meghatározott időre, 1 évre hirdessük meg.
A képviselő-testület a volt gyógyszertár épületét meghirdeti hasznosításra szabadidő központ
üzemeltetésére, egy év határozott időre. A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat képviselő-testület
l93/2006./12.20./Kth. számú
határozata
a volt gyógyszertár épület meghirdetése szabadidő
központ üzemeltetésére
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
meghirdeti a volt gyógyszertár épületét /Vál,
Vajda János u. 35./ szabadidő központ üzemeltetésére, határozott idejű egy éves időtartamra.
Felelős: polgármester
Határidő: 2007. január 31.
Tóth Ferencné polgármester: A Tűzoltóság fizetési gondokkal küzd. Kérte, hogy támogassa a
képviselő-testület, hogy a december munkabéreket ki tudja fizetni. A jövő évi költségvetés
terhére vállaljuk.
Nagy István képviselő: Az ez évi költségvetés terhére már kifizettünk 500 eFt-ot. Tegyük a
költségvetésbe, hogy l mFt-ot fizettünk ki a tűzoltóságnak, vagy évente 500 eFt-ot. A
költségvetésben szerepeljen egy soron a tűzoltóság támogatása. Ne mindig utólag kelljel a
támogatást megítélni.
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dr. Berecz Botond alpolgármester: Januárban bért kell fizetni. Minden évben adjunk 500 eFt
támogatást a tűzoltóságnak.
Tóth Ferencné polgármester: Igen az alapító kötelezettsége a tűzoltóság támogatása,
fenntartásának biztosítása. A társ önkormányzatokat meg kellett volna keresni a támogatás
végett. A tűzoltóság vezetősége is menjen a társönkormányzatokhoz és kérjenek támogatást.
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a 2006.
évi költségvetés terhére kerüljön kifizetésre a tűzoltóság részére 500 eFt. A 2007. év
költségvetésbe ne szerepeljen.
A képviselő-testület a bizottság javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete
l94/2006./12.20./kth. számú
határozata
a Vál Önkéntes Tűzoltóság támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Váli Önkéntes Tűzoltóságot 500 eFt-al
támogatja a 2006. évi költségvetés terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2006. december 31.
Mivel több döntést igénylő kérdés, és hozzászólás nem hangzott el a két ülés közötti
beszámolóval kapcsolatban, a polgármester felteszi szavazásra, melyet a képviselő-testület 9
igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül.
4./ Martonvásári Művészeti Iskola Művészeti Tanácsba társulási tagok delegálása
Tóth Ferencné polgármester: Javaslom a művészeti tanácsba Ujszászi Józsefné és Zsebeházy
Róbert képviselők delegálását.
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a polgármester javaslatát, melyről az alábbi
határozatot hozta.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
l95/2006./12.20./Kth. számú
határozata
a Művészeti Iskola Művészeti Tanácsba társulási
tagok delegálása
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Martonvásári Művészeti Iskola Művészeti
Tanácsba
- Ujszászi Józsefné
- Zsebeházy Róbert
képviselőket delegálja.
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Felelős: Határidő: 2007. január 15.
5./ Kártevő irtásra vállalkozói szerződés aláírása
A képviselő-testület a előterjesztés szerinti vállalkozás szerződést elfogadja 9 igen
szavazattal, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
l96/2006./12.20./Kth. számú
h a tá r o z a t a
rágcsáló- és rovarirtásra vállalkozási szerződés
aláírása
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
vállalkozási szerződést köt a DIMI Kártevőirtó Bt-vel
rágcsáló- és rovarirtásra.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Bejelentések
-

Szélerőmű projekt

Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztatásul küldtem ki a képviselő-testületnek a Hárskúti
Megújuló Energia Központ Kft. által készített összefoglalót a szélerőmű telepítéssel
kapcsolatban. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy egy váli polgár fellebbezett a
kivitelezés ellen. Megint utólag kell dolgokat tisztázni.
Csókás Zsolt: Tájékoztatja a képviselő-testület, hogy a VÁL üdvözlő táblák kihelyezése
folyamatban van. Vál honlapját kellene bővíteni, újítani. Van segítség, aki megcsinálná.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt
és az ülést bezárja.
-k.m.f.-

Tóth Ferencné
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző
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