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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 13-i rendkívüli üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: 1./ 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. 
Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására: 
l./ Polgárőrség részére gépkocsi vásárlás 
2./ Útpályázat benyújtása 
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Polgárőrség részére gépkocsi vásárlás 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: Felmerült az előző képviselő-testületi ülésen, hogy a Polgárőrség 
részére egy újabb, használhatóbb gépkocsit kellene vásárolni. A mostani gépjárműnek lejárt a 
műszakija, nincs biztosítása. Az autó műszaki állapota vitatható. A Rendőrkapitányságtól 
kiselejtezett állapotban kapta meg.  
Kerestünk LADA NÍVA gépkocsikat és kettő ami szóba  jöhet. Egyik 450 eFt, a másik 850 
eFt, 2000-es évjárató, benne van a gáz. Finanszírozási ajánlat után is néztünk 48 ill. 96 havi 
törlesztéssel. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Azt kell eldönteni, kell-e a Polgárőrség. Ha kell, akkor támogatni 
kell. 
Mindenképpen a jobb állapotú gépjárművet érdemes megvenni, hogy egy ideig ne kelljen rá 
költeni. 
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Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a Polgárőrség 
részére LADA NÍVA gépkocsi vásárlását 850 eFt vételárért 48 hónapos futamidőre. A 
képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    84/2008.(05.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Polgárőrség részére gépkocsi vásárlásról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Polgárőrség részére 850 eFt vételárért 48 havi 
   futamidőre vásárol egy LADA NÍVA gépkocsit. 
   A jármű megvásárlásának költségét az éves 
   költségvetés keretében biztosítja. 
   A gépkocsi a Váli Polgárőrség részére, képviselője 
   Bereczki László kerül átadásra. 
   Az üzemeltetési költség a Polgárőrséget terheli, 
   illetve minden egyéb járulékos kiadás kizárólag 
   a Polgárőrség rendelkezésére álló összegből 
   biztosítható. 
   A gépjármű telephelye a Polgárőrség vezetőjének 
   lakása, felelős őrzésről Ő köteles gondoskodni. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2008. május 31. 
 
2./ Útpályázat benyújtása Arany János u. – Tabán utcára 
 
dr. Kiss Tamás jegyző: A pályázatot csak kiviteli tervvel együtt lehet benyújtani, mely 
tervezői költség 400 eFt. A munka bekerülési összege 16.416.494.-Ft, mely összegnek felét 
lehet megnyerni a pályázaton. A tervezési díjat a pályázati összegbe bele lehet építeni.  
 
Tóth Ferencné polgármester: A pályázati önerőt a Hídépítő garanciális munkáinak pénzéből 
tudjuk biztosítani. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra az útpályázat 
benyújtását, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    85/2008.(05.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
              útpályázat benyújtásához 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális 
   Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT 

- települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat felújításának támogatásához – 
- ÖTM nyilvántartási szám: HU-KDRFT/TEUT/528/11/2008. - 
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pályázatra. 
Az Önkormányzat a 16.416.494.-Ft azaz Tizenhat- 
millió-négyszáztizenhatezer-négyszázkilencvennégy Forint 
összköltségű pályázathoz szükséges 50 %-os 
önerőt  - saját forrást, bruttó  8.208.247.-Ft azaz Nyolcmillió-kettőszáz- 
nyolcezer-kettőszáznegyvenhét Forintot saját költségvetése 
terhére biztosítja, a fennmaradó bruttó 8.208.247.-Ft-ot, azaz 
nyolcmillió-kettőszáznyolcezer-kettőszáznegyvenhét forintra 
pályázatot nyújt be, egyben a 82.082.-Ft azaz Nyolcvankettőezer-
nyolcvankettő  pályázati díj átutalásához hozzájárul. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. május 15. 

 
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 


