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J E G Y ZŐ K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2007. július 17-i rendkívüli üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Dudás Béla  képviselő 
  4./ Kárpáti Hajnalka  kévpiselő 
  5./ dr. Milvius Lóránt  képviselő 
  6./ Nagy Imréné  képviselő 
  7./ Nagy István  képviselő 
  8./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  9./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
 
Meghívottként van jelen: 
  1./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1 fő 
képviselői létszámból 9 fő jelen van. 
 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
 
l./ dr. Juhász Miklós díszpolgár temetése 
 
Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy előzetes 
megbeszélésünk alapján dr. Juhász Miklós díszpolgárunk temetési előkészületeit az alábbiak 
szerint tettük meg. 
A temetés időpontja a családdal történt egyeztetés alapján július 18-án l8.oo óra a váli Római 
Katolikus temetőben. 
Az előzetes egyeztetés alapján Vál Község Önkormányzata javaslom , hogy díszpolgárát dr. 
Juhász Miklóst saját halottjának tekintse s ennek alapján a temetési költségeket az alábbiak 
szerint finanszírozza, ill. biztosítson a tartalék terhére fedezetet. 
Költségek: 
- Kegyeleti tárgyak, szállítás, hűtés, egyéb költségek, br. 350-400 eFt. 
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-Temetési költség: 107.400.-Ft 
-Koszorú, virág, fogadás költsége, egyéb költség: 40 eFt 
Összesen: mintegy br. 550 eFt költségre lehet az előzetes ajánlatok alapján számítani. 
Kérem a képviselő-testület véleményét, hogy a rendkívüli időjárásra, valamint a temetésen 
résztvevők nagy számára való tekintettel foglaljon állást, hogy a Mentőszolgálattól a temetés 
idejére mentő kirendelését /egy fő ápolóval/ mely a temetés egész ideje alatt itt tartózkodik, 
megrendeljük-e. 
Ezen költség hozzávetőlegesen br. 36 eFt összeget jelentene. 
 
A római Katolikus Egyház a ravatalozóval szemben díszsírhelyet ajánlott fel, melyért 
ellenszolgáltatást nem kér, tovább az egyházi szertartást is díjmentesen szolgáltatja. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a helyi temetkezési lerakat képviselőjétől kapott 
adatok alapján helyben egy átlag temetés szállítási költség nélkül 300-350 eFt. Jelen esetben 
szállítási költség Balatonalmádi-Veszprém-Vál-Veszprém terheli az önkormányzatot. 
Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet a temetés előkészítésével kapcsolatos 
intézkedésekről. 
- a Tűzoltóság a temetés ideje alatt a helyszínt biztosítja, továbbá a temetés napján az utakat 

folyamatosan portalanítja 
- a Polgárőrökkel a forgalomirányítás és a parkolás rendjét egyeztettem, a fő parkolási hely 

a temető melletti terület és a temető környéki utcák. 
- a Vöröskereszt vezetőjével egyeztettem, hogy a temetőben hat helyszínen a vöröskereszt 

aktivisták hűtött vizet osztanak, szükség esetén. 
 
A plébános úrral a család kérésének megfelelően egyeztettük a temetésen búcsúztatót tartó 
személyeket. 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a temetés előtt fél órával az iskola udvarán 
találkozzanak és a Tűzoltó Egyesület tagjaival jöjjenek fel a temetőbe. 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a hatályban lévő díszpolgári 
cím adományozásáról szóló rendelet tartalmáról ill. a díszpolgárt megillető jogokról. A 
jelenlegi tragikus esemény következtében szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata és a 
tapasztalatok alapján annak módosítása. Javasolta, hogy a rendeletetek felülvizsgálata során 
az önkormányzat képviselő-testületének korábban hozott rendeletét, természetesen alapon 
előkészítést követően a bizottsági állásfoglalások ismeretében módosítsa.  
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Javasolja a mentő megrendelését, arra való tekintettel is, hogy a 
szertartás ideje alatt mindvégig a mentőautó a helyszínen marad abban az esetben is, hogyha 
valakit el kell szállítani, melyet egy másik mentőkocsival oldanak meg. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: A keretösszeget javasolja 700 eFt összegben meghatározni. 
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  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     97/2007/07.17./Kth. számú 
             h a t á r o z a t a 
  dr. Juhász Miklós Díszpolgár temetéséről 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  felhatalmazza a polgármestert dr. Juhász Miklós 
  díszpolgár temetési költségeinek fedezetére 
  700 eFt keretösszeg erejéig történő kötelezettség 
  vállalásra.  
  A temetés költségeit a tartalékkeret terhére 
  határozza meg. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Mivel több téma, hozzászólás nem volt a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
 
 
    -k.m.f.- 
 
 
 
  Tóth Ferencné     dr. Kiss Tamás 
  polgármester            jegyző 
 


