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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. január 25-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 
 
NAPIEND ELŐTT 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő 
képviselői létszámból 8 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal a kiegészítéssel, 
hogy a Közoktatási Intézményi Társulással kapcsolatban indítsuk el az adósságrendezési 
eljárást Kajászó Község Önkormányzatával szemben. 
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta, határozathozatal 
nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
l./ Óvoda-iskola pályázathoz döntés a saját erőről 
 
Tóth Ferencné polgármester: A pályázatírással megbízott személy a pályázatot elkészítette, a 
tervező a költségvetés benyújtotta, ennek alapján a benyújtandó bekerülési összeg a 
pályázatra 549.156.852.-Ft. A pályázati önrész 10 %. 
A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a 
pályázat beadását. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   1/2008.(01.25.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  KDOP-2007.5.1.1. számú pályázat benyújtásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  pályázatot nyújt be a KDOP-2007.5.1.1. számú 
  a Közoktatási Infrastruktúrális Fejlesztés támogatásra 
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  549.156.852.-Ft bekerülési összegre, mely összeg 
  10 %-os önrészét az Önkormányzat a költségvetéséből 
  biztosít. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
2./ Építési hatóság kialakításával kapcsolatos pénzügyi döntések 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Egyeztető tárgyalásokat folytattunk az érintett két település Felcsút és 
Óbarok polgármestereivel és jegyzőivel. Azzal a javaslattal jöttünk a képviselő-testület elé, 
hogy a továbbiakban is társulásban végezzük tovább az építéshatósági munkát Vál 
székhellyel, a jelenlegi két fővel, ami Vál tekintetében 1,5 mFt-ot jelent. Az építéshatóság 
működési költségei létszámarányosan kerülnek meghatározásra. Az önálló építési hatóság 
jogkör megtartását feltételekhez köti a jogszabály, melyek beszerzését kell eszközölni 
/szintező műszer, mérőszalag, kézi lézertávmérő, gk. bérlés/. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, miszerint Vál székhellyel önálló 
építési hatóságot hoz létre, a jelenleg alkalmazott két fővel, havi 1,5 mFt költséggel, melyről 
az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   2./2008.(01.25.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  önálló építési hatósági létrehozásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  önálló építéshatóságot hoz létre Vál székhellyel 
  Felcsút és Óbarok településekkel. 
  Az építéshatóság működési költségeit a települések 
  létszám arányában osszák meg. 
 
  Felelős: jegyző 
  Határidő: 2008. február 1. 
 
3./ Közoktatási Intézményi Társulással kapcsolatos döntés 
 
Tóth Ferencné polgármester: Megkaptuk Kajászó Önkormányzat Képviselő-testületének 
döntését, miszerint a tartozás elismeri, viszont annak pontos összegét mindkét önkormányzat 
2007. évi költségvetési zárásakor látja egyezetni, egyben felhatalmazza polgármestert az 
azonnal beszedési megbízás aláírására. Ugyan ebben a levélben a polgármester asszony 
tájékoztatott, hogy a képviselő-testület által hozott döntés sérti az önkormányzat érdekeit, 
ezért rendkívüli ülést hívott össze, ahol az előző döntést hatályon kívül helyezték. 
Ezek után nincs remény, hogy a közeljövőben megkapjuk a Közoktatási Intézményi Társulás 
Kajászó község részéről járó állami támogatást és hozzájárulást, ezért javaslom, hogy indítsuk 
el az adósságrendezési eljárást, egyben tájékoztassuk a Magyar Államkincstárt és az Állami 
Számvevőszéket az állami normatíva más célú felhasználásáról. 
 
A képviselő-testület a polgármester által elmondottakat figyelembe véve 8 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
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  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   3/2008.(01.25).Kth.számú 
    h a t ár o z a t a 
  Kajászó Község Önkormányzata ellen adósságrendezési 
    eljárás indítása 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  Kajászó Község Önkormányzata ellen adósságrendezési 
  eljárást indít a Közoktatási Intézményi Társulási 
  Megállapodásban foglalt fizetési kötelezettség 
  megszegése miatt. 
  Egyben tájékoztatja Kajászó Község Önkormányzatát, 
  hogy az állami normatíva más célú felhasználásáról 
  levélben értesíti az Állami Számvevőszéket és a Magyar 
  Államkincstárt. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal  
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
és az ülést bezárja. 
 
    -k.m.f.- 
 
 
 
 Tóth Ferencné     dr. Kiss Tamás 
 polgármester          jegyző 
 
 
 
   


