JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. április 30-i üléséről
Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné
2./ Dudás Béla
3./ Kárpáti Hajnalka
4./ dr. Milvius Lóránt
5./ Nagy István
6./ Ujszászi Józsefné
7./ Zsebeházy Róbert

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként van jelen:
1./ dr. Kiss Tamás
2./ Bereczki László

jegyző
Polgárőrség elnöke

NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő
képviselői létszámból 7 fő jelen van.
A napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak szerint.
l/ Polgárőrség 2007. évi szolgálati beszámoló elfogadása
2./ Útpályázat véleményezése
3./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
4./ Vál Község Önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetési beszámoló elfogadása
5./ Bejelentések
Zárt ülés: ingatlan ügyek.
A képviselő-testület a napirendek tárgyalását 7 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal
nélkül.
NAPIERNDI PONTOK TÁRGYALÁSA
l./ Polgárőrség 2007. évi szolgálati beszámoló elfogadása
Tóth Ferencné polgármester: A Vajda Napi rendezvényre 20 db rendezvény pólót rendeltünk
Váli címerrel a Polgárőrség tagjai részére, a rendezvény költségvetése terhére.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Megköszöni a Polgárőrség egész éves munkáját, melyet ingyen,
bérmentve végeznek a lakosság érdekében.
Dudás Béla képviselő: A Polgárőrség az önkormányzat támogatásával működik. Tudomásom
szerint tartozásunk van feléjük. Mennyi az összeg, tudjuk-e pótolni?
Tóth Ferencné polgármester: 300 eFt a költségvetési terv. 250 eFt került kifizetésre. Minden
civil szervezettel együttműködési megállapodást kell kötni, minden támogatásról az üvegzseb
program értelmében.
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dr. Milvius Lóránt képviselő: A polgárőrség által használt lerobbant állapotú Lada Níva
helyett van-e más jármű. Meg kell gondolni, hogy az önkormányzat tud-e hasonló gépkocsit
biztosítani. Véleményem szerint van olyan fontos, mint a rendőr autója.
Tóth Ferencné polgármester: A következő ülésig körülnézünk autó ügyben, kérünk
ajánlatokat. Meg kell nézni, hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet megvásárolni.
A polgármester asszony felteszi szavazásra a Polgárőrség részére történő gépkocsi vásárlásra
vonatkozó ajánlat bekérést, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2008.(04.30.)Kth. számú
határozata
Polgárőrség részére Lada Níva gépkocsira ajánlat
kérés
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
ajánlatot kér be a Polgárőrség részére Lada Níva
vásárlásra.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Polgárőrség beszámolójával kapcsolatban a
polgármester felteszi szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott és
az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
74/2008.(04.30.)Kth. számú
határozata
Polgárőrség beszámolójának elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Polgárőrség beszámolóját.
Felelős: Határidő: 2./ Útpályázat
dr. Kiss Tamás jegyző: Elmondja, hogy kiírásra került az önkormányzati szilárd burkolatú
utak javítására a pályázat 50 %-os támogatással. Az idei évtől kezdve nem elég árkalkulációt
benyújtani, hanem kiviteli tervdokumentációt is kell készíteni. Szakértő készítheti. A pályázat
beadási határideje május 15. Két ajánlat érkezett be a tervezésre, egyik 725 eFt, a másik 550
eFt mely összegből 150 eFt-ot átvállal a tervező. Ez az összeg a pályázatba előkészítési
költségként beépíthető, elszámolható. Két utca felújítását tervezzük az Arany János és a
Tabán utca.
Kérdés, hogy benyújtsuk-e a pályázatot, ill. melyik tervezési ajánlatot fogadjuk el.
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Tóth Ferencné polgármester: A saját erő 10 mFt. A Hídépítővel folynak egyeztetések a
garanciális munkákra vonatkozóan, így remélhetőleg a saját erő felét meg tudjuk szerezni. A
pályázat szempontjából egybenyíló és folyamatos útnak kell lenni. Véleményem szerint a terv
készüljön el, a pályázatot adjuk be. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ezt a
javaslatot támogatja.
A polgármester felteszi szavazásra önkormányzati szilárd burkolatú utak javítására
benyújtandó pályázatot 400 eFt tervezési díjért az Arany János u. és Tabán utcákra
vonatkozóan. A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
75/2008.(04.30.)Kth. számú
határozata
önkormányzati szilárd burkolatú utak javítására
pályázat benyújtásról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be önkormányzati szilárd
burkolatú utak javítására.
A tervek elkészítését megrendeli a GEORÁMA ’97 Bt-től
400.000.-Ft+ÁFA összegért.
A pályázat az Arany János u. és Tabán utcák
burkolat felújítására vonatozik.
Felelős: jegyző
Határidő: 2008. május 15.
3./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Tóth Ferencné polgármester: Szeretném megerősíteni, a laptopokat nem a futballpálya
pénzéből vettük. Részletre vásárolta az önkormányzat és bebizonyosodik, hogy jól döntött a
képviselő-testület, mert ugyanis a mostani testületi anyag is több mint 1000 oldal lett volna,
mely nem kevés ráfordítás lenne úgy mint papír, másológép festék. A futballpályát október
31-ig használhatjuk, melyet az előző képviselő-testület adott el. Az új futballpálya építéséről
és a területről zárt ülésen tárgyalunk.
Részt vettünk Kolozsváron egy fotókiállítás megnyitóján.
A felszíni víz garanciális összeg igényünket bejelentettük 5 mFt + áfa értékben.
A szélessávú internettel kapcsolatban elmondja, hogy május végéig lesz lehetőség a lakosság
részére szerződést kötni. A rendszer kész, átadása megtörtént. A T-Com egy héten át
helyszínen biztosít lehetőséget a szerződéskötésre.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A laptopokra nem csak a papírtakarékosság miatt volt szükség.
Ez a képviselő-testület tiszteletdíjat nem vesz fel, ezzel több milliót megtakarít. Ennyi
véleményem szerint jár, ez nem luxus.
Dudás Béla képviselő: Megemlíti a civil szféra és az önkormányzat kapcsolatát. A Kormány
különböző célokra jelentős forrásokat különít el. Rengeteg a pályázati lehetőség, mellyel élni
kell. Kiélezett versenyhelyzetben kell versenyezni. Képesek legyünk pályázatot írni. Adjunk
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segítséget, hogy melyik pályázati csoport mire érdemes. Fontosnak tartanám egy olyan
szakemberrel a kapcsolattartást, aki a pályázatírásban komoly segítséget adna.
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület az együttműködésre, együtt gondolkodásra
kész. Megosztjuk egymás között a munkát, az információ gyűjtést. Elengedhetetlen egy civil
referens foglalkoztatása. A civil szervezeteknél jóval szervezettebb, szabályos működés
szükséges. A képviselő-testület gazdasági programjának megvalósításához partnerre van
szükség.
Ujszászi Józsefné képviselő: Ajánlatok, együttműködési megállapodások a pályázatoknál
előnyt élveznek.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az iskolánál a munkaerő átképzést, családi napközit említi.
Tóth Ferencné polgármester: A tanévnyitó értekezleten felhívtam a figyelmet, hogy az
átképzést kezdjék meg az iskolánál annak érdekében, szakos ellátás biztosítva legyen. Azt kell
megnézni, hogyan tudjuk megtartani a tanerőket. Újabb lehetőséget tudunk felajánlani a
családi napközi tekintetében. A családi napközivel az önkormányzati költségeket tudjuk
csökkenteni. Lényeg, hogy minél több szolgáltatást nyújtsunk. A rehabilitációs foglalkoztató
kialakítása a volt konyha épületében nem oldható meg, mivel a befektető mielőbb elkezdi a
felújítást. Nincs elvetve a kérdés, ugyanis Rehabilitációs Intézet adatokat kért be a
foglalkoztatottakról.
A közoktatási társulásról megkezdtük a tárgyalásokat Tabajd és Vértesacsa településekkel.
(Nagy István képviselő távozott az ülésről, így a képviselő-testület létszáma 6 fő.)
Zsebeházy Róbert képviselő: Előző döntésünk felülvizsgálatát kéri a Tűzoltóság, miszerint az
önkormányzat által vásárolt fűkaszák 2009. évtől menjen át a Tűzoltóság tulajdonába és az
önkormányzat fizessen munkadíjat.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Nem régen döntöttünk e témáról mindkét fél megelégedésére.
Véleményem szerint most ne foglalkozzunk vele, majd visszatérünk rá jövőre.
Mivel a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámolóval kapcsolatban más kérdés,
vélemény nem hangzott el a polgármester felteszi szavazásra, melyet a képviselő-testület 6
igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül.
4./ 2007. évi költségvetési beszámoló elfogadása
Tóth Ferencné polgármester: A beszámoló szöveges értékelését egy önkormányzati
tájékoztató formájában a lakosság tudomására hozzuk. A Pénzügyi és Településfejlesztési
bizottság a rendelettel együtt elfogadásra javasolja a 2007. évi költségvetési beszámolót.
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a több éves elmaradást rendbe tegyük.
Zsebeházy Róbert képviselő: Jelentősen csökkent az adósságállomány, a könyvvizsgáló is
elismeri.
Dudás Béla képviselő: Romló gazdasági feltételű környezetben kell eljutni odáig, hogy a
költségvetés nullszaldós legyen. Az intézményhálózatunkat fenntartsuk, a falut életképessé
tategyük. Az önkormányzat és intézményei munkájukat a törvénynek, jogszabálynak
megfelelően végezték el. A beszámoló jelentős pozitív elmozdulást mutat.
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Mivel a 2007. évi költségvetési beszámolóval kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem
hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
5/2008.(04.30.)Ktr. számú
rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth Ferencné polgármester: Az előirányzat módosítások, a bevételek és kiadások módosítása
miatt a költségvetési rendelet módosítása szükséges, mely módosítások az előterjesztésben
szerepelnek. Kérem a képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításának
elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal elfogadta a 2007. évi költségvetési rendelet
módosítását, melyről az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
6/2008.(04.30.)Ktr. számú
rendelete
az Önkormányzat 1/2007.(03.01.) Ktr. számú 2007. évi költségvetési rendeletének
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth Ferencné polgármester: A RADAR Könyvvizsgáló Kft-vel kötöttünk megállapodást a
2007. évi költségvetési zárás könyvvizsgálatára. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy
bízzuk meg a 2008. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálatára is RADAR Kft.-t.
Ajánlatukat 300.000.-Ft+ÁFA összegre adták.
A képviselő-testület a 2008. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálatára megbízza a
RADAR Könyvvizsgáló Kft-t 300.000.-Ft+áfa összegért, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
76/2008.(04.30.)Kth. számú
határozata
RADAR Könyvvizsgáló Kft. megbízásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a RADAR Könyvvizsgáló Kft-t
az Önkormányzat 2008. évi költségvetési
beszámoló felülvizsgálatára 300.000.-Ft+áfa
összegért.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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5./ Bejelentések
-

Autóbusz forduló ügye

Tóth Ferencné polgármester: Az autóbusz parkolással és buszfordulóval kapcsolatban
folytattam helyszíni bejárást az ALBA VOLÁN képviselőivel. A Kisköz van kijelölve a
buszparkolásra, de a főútról nem tolathat be busz, ezért buszfordulót kellene kialakítani. A
Malom utca lakói jelezték az autóbusz behajtást, de ez azért van, mert így tud a busz beállni a
Kisközbe. A Damjanich u. 2. udvara és kertek végénél egy híd kiépítésével megoldható lenne
a buszforduló. A Bizottság tárgyalta az ügyet és javasolja, hogy készítsünk költségbecslést,
hogy a bejáró mennyibe kerül, és megnézni, hogy a melléképületeket hogyan tudjuk
elbontani.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A Kisköz elejét elég tágasnak tartja, hogy két-három busz
parkoljon. Hogy hol fordul meg, ne az önkormányzat dolga legyen. Hosszabb távon nézve a
Kisköz és a Szt. István tér összekötésében a Kisköz kiépül, nem vetne jó fényt egy
buszforduló az utca elején.
A polgármester javasolja, hogy elviekben foglalkozzunk az üggyel, készítsünk költségbecslést
és annak ismeretében tárgyaljuk újra. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
77/2008.(04.30.)Kth. számú
h a t ár o z a t a
buszforduló kialakításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vál Damjanich u. 2. szám alatti ingatlanon
a buszforduló kialakításával kapcsolatban
számításokat végez és a számok ismeretében
újra tárgyalja az ügyet.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
-

Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan ügye

Tóth Ferencné polgármester: A Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan volt tulajdonosával a
Herman Kft-vel kötöttünk egy bérleti szerződést, amíg nem adja át az ingatlant arra az időre.
A bérlő nem fizetett rezsi költséget, félő hogy kikapcsolják az órákat. A bérlő írásbeli
felszólításával egyidejűleg kicseréltük a lakatokat. Véglegesen nem oldottuk meg a
problémát. A tartozás fejében bútorokat ajánlott fel. Javaslom, hogy fogadjuk el.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Herman Kft. áruba rendezze tartozását az
önkormányzat fele. A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
78/2008.(04.30.)Kth. számú
határozata
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Herman Kft. tartozás rendezése
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vál, Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan
bérlőjétől a Herman Kft-től áru beszámítást
fogad el a tartozás fejébe.
Felelős: Határidő: Tóth Ferencné polgármester: A könyvtárral kapcsolatos előterjesztést a bizottsági vélemény
után tárgyaljuk.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az ALBA Volán menetrend ügyében lehet-e kéréssel fordulni?
Tóth Ferenncé polgármester: Konkrét kérelmet tudunk eljuttatni az ALBA Volán-hoz.
Ujszászi Józsefné képviselő: A település WEB oldalát kellene létrehozni.
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

7

