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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2007. december 20-i rendkívüli 
üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  4./ dr. Milvius Lóránt  képviselő 
  5./ Nagy István  képviselő 
  6./ Sigmond Péter  képviselő 
  7./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  8./ 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 8 fő jelen van. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Kastély hasznosítással kapcsolatos elszámolás 
 
Tóth Ferencné polgármester: A kastély hasznosításával kapcsolatos elszámolás miatt hívtam 
össze T. Képviselő-testületet. Előterjesztésemben leírtam az ügymenetet, mely alapján kérem 
a képviselő-testület döntését, miszerint az áfa körbe lépjen be az önkormányzat, ellenkező 
esetben nem tudja az áfa köteles bevételt érvényesíteni. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés alapján egyhangúlag, 8 igen 
szavazattal elfogadta az áfa körbe történő belépést a pénzügyi elszámolás érdekében, melyről 
az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   219/2007.(12.20.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t 
                 az ÁFA -körbe bejelentkezésről 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  2008. január 1-től kezdődően ÁFA-körbe 
  jelentkezik be, az APEH által rendelkezésre 
  bocsátott formanyomtatványon 
 
  Felelős: polgármester 
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  Határidő: azonnal 
 
   
 
2./ Vajda János u. 36. szám alatti ingatlan értékesítése 
 
Tóth Ferencné polgármester: Balázs István (üvegcsiszoló művész) adta be vételi szándékát a 
vajda János u. 36. szám alatti ingatlanra (volt Milvius lakás). Vevő a kialkudott 6 mFt 
vételárat 2008. május 31-ig tudja megfizetni, addig bérleti szerződést kötünk a lakásra. 
 
A képviselő-testület a vételi ajánlatot elfogadta, a Vajda János u. 36. szám alatti ingatlan I. 
emelet 4.szám alatt található 86 m2 alapterületű összkomfortos lakást 6 mFt vételárért 
értékesíti Balázs Dávid csókakői lakosnak, Balázs István haszonélvezeti jogának 
bejegyzésével. A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   220/2007./12.20./Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  a Vajda János u. 36. szám alatti ingatlan értékesítése 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Vál, Vajda János u. 36. szám alatti 628/2 hrsz 
  felvett ingatlan együttesből az I. emelet 4. szám 
  alatt található 86 m2 alapterületű összkomfortos 
  lakás ingatlan vevőjéül Balázs Dávid (szül: Sopron, 
  1987. dec. 15., an. Pertl Mariann, szig.sz.: 696969BA) 
  csókakői lakost jelöli ki, Balázs István Csókakő, Arany 
  János u. 10. szám alatti lakos haszonélvezeti jogának 
  bejegyzésével. 
  A képviselő-testület az ingatlan bételárát 6 mFt azaz 
  Hatmillió forint összegben határozza meg, melyet vevő 
  a szerződés aláírását követően, legkésőbb 2008. május 
  31. napjáig köteles megfizetni. 
  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
  fentiek alapján az adásvételi szerződés aláírására. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2007. december 31. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
 
    -k.m.f.- 
 
 
 Tóth Ferencné      dr. Kiss Tamás 
 polgármester               jegyző 


