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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 26-i rendkívüli 
üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ Dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Dr. Milvius Lóránt képviselő 
  4./ Nagy István  képviselő 
  5./ Sigmond Péter  képviselő 
  6./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  7./ 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 
képviselői létszámból 7 fő jelen van. Három képviselő jelezte távolmaradását. 
A napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot ezt követően, melyet a képviselő-testület 7 
igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
l./ Kastély hasznosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az Ürményi Kastély hasznosítására  az Ürményi Kastély Kft.-
vel kötött megállapodás értelmében a főzőkonyha kialakítására és az óvoda rekonstrukciójára 
vonatkozó építési engedélyezési eljáráshoz a kérelmet a Kft. nyújtotta be. A megkötendő 
megállapodás értelmében a továbbiakban az építési engedélyezési eljárásban az Ürményi 
Kastély Kft. helyébe jogutódként Vál Község Önkormányzata lépne. A használatbavételi 
eljárás lefolytatása tekintetében is célszerű ezt a megállapodást aláírni. Ezen megállapodás 
aláírása után sem terheli költség az önkormányzatot. Ezen megállapodás aláírására kérem a T. 
Képviselő-testület felhatalmazását. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal felhatalmazta a polgármestert az Ürményi 
Kastély Kft-vel kötendő megállapodás aláírására, az építési engedélyezési eljárás további 
folytatására vonatkozóan. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   98/2007./07.26./Kth. számú  
            h a t á r o z a t a 
  megállapodás aláírása az Ürményi Kastély Kft-vel 
  az építési engedélyezési eljárás további folytatására 
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  vonatkozóan. 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  felhatalmazza a polgármestert megállapodás 
  aláírására az Ürményi Kastély Kft.-vel az óvoda 
  rekonstrukciójára és főkonyha kialakítására 
  vonatkozó építési engedélyezési eljárás további 
  folytatására. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 
2./ Vajda J.u. 31. szám alatti ingatlan értékesítése 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az előző testületi ülésen döntött a képviselő-testület, hogy 
Rozbach József részére értékesíti a Vajda J.u. 31. szám alatti III. számú lakást 5 mFt 
vételárért. Nevezett a vevőkijelölésről lemond, a lakást nem vásárolja meg. Mivel több vételi 
ajánlat is érkezett az ingatlanra így a következő vevőként javaslom kijelölni Váradi Emilt és 
Váradi Emilné kérelmezőket, akik szintén bejelentették vételi szándékukat. Szóba is került az 
előző testületi ülésen, de határozat nem született így kérem a képviselő-testületet hozza meg 
döntését. A vételár nem változik, 5 mFt-ért értékesítjük a lakást. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
             99/2007./07.26./Kth. számú 
              h a t á r o z a t a 
  a Vajda János u. 31. szám alatti III. számú lakás 
  vevő kijelölésről Váradi Emil és Váradi Emilné 
  részére 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Vajda János u. 31. szám alatti III. számú lakást 
  Váradi Emil és Váradi Emilné részére értékesíti 
  5 mFt vételárért. 
  Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
  szerződés aláírására. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2007. szeptember 30. 
 
3./ Partfal stabilizáció 
 
Tóth Ferencné polgármester: A partfal stabilizációs munkákra benyújtott pályázatunk 
támogatást nyert, mely összeg már elszámolásra is került. Benyújtottuk igényünket vis-maior 
jellegű támogatásra is, melynek a fedezetét is megkaptuk. Ezen szerződés aláírására kérem a 
T. Képviselő-testület felhatalmazását a kivitelezővel a GEOTEAM Kft-vel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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         100/2007./07.26./Kth. számú 
         h a t á r o z a t a 
  a Kossuth u. 18-20. sz.ingatlanok mögötti 
  vis-maior jellegű partfalmozgás stabilizációs 
  munkák I. ütemére vonatkozó szerződés 
  aláírására felhatalmazás 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  felhatalmazza a polgármestert a Vál, Kossuth u. 
  18-20. sz. ingatlanok mögötti vis-maior jellegű 
  partfalmozgás stabilizációs munkák I. ütemére 
  vonatkozó szerződés aláírására a GEOTEAM Kft-vel. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Mivel több téma, felvetés nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
 
 
     -k.m.f.- 
 
 
  Tóth Ferencné     dr. Kiss Tamás 
  polgármester             jegyző 


