JEGYZŐKÖNYV
Készült: VÁL Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 11-i üléséről
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné
2./ dr. Berecz Botond
3./ Dudás Béla
4./ dr. Milvius Lóránt
5./ Nagy Imréné
6./ Nagy István
7./ Ujszászi Józsefné
8./ Zsebeházy Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként van jelen:
1./ dr. Kiss Tamás
jegyző
2./ Szabó József
Váli Gasztro Kft
3./ Szabó Andrea
Váli Gasztro Kft
4./ Kenyeressy Károly
Református lelkész
5./ Körmendi Józsefné
iskola SZMK
6./ Orosz Istvánné
óvoda SZMK
7./ Krúdy Péter
iskola igazgató
8./ Kovácsné Darabos Erzsébet külsős bizottsági tag
9./ Somogyi Lászlóné
10./ Tóth Sándorné
11/ Ádám Zsuzsanna
külsős bizottsági tag
12./ Fábián Lászlóné
ÁMK pü.
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 meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, hogy első napirendként
a térítési díjak, majd az ÁMK költségvetése kerül napirendre, a továbbiakban a meghívóban
szereplő napirendek sorrendjében kerül megtárgyalásra.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Étkezési térítési díjak megállapítása
Szabó József Váli Gasztró Kft. képviselője: Az írásos előterjesztéshez kiegészítésként
elmondja, hogy az épület birtokba vételét követően a beüzemelés zavartalanul megtörtént.
Közös érdek lenne az épület sikeres működtetése, a költségek közös viselése.
Összehasonlítás képpen megemlít egy két településen elfogadott térítési díjat.
Tóth Ferencné polgármester: Elmondja, hogy sajnos az évek óta elmaradt térítési díjemelést
most a jelenlegi képviselő-testületnek kell meglépnie.
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dr. Milvius Lóránt képviselő: A képviselő-testületnek az óvodai, iskolai és szociális térítési
díjak megállapítása a hatásköre, az előfizetéses ebéd összegéről a vállalkozó dönt.
Dudás Béla képviselő: Elmondja, hogy a lakosság teherbíró képességét figyelembe kell venni.
Tóth Ferencné polgármester: Nem a vállalkozót kell életben tartani, hanem az
Önkormányzatot. A hátrányos helyzetű családoknál a természetbeni juttatásokat előtérbe
helyezni.
Ujszászi Józsefné képviselő: Az óvodánál a háromszori emelést nem tudom támogatni, talán
majd januártól.
Szabó József: A közösségi ház
mértékben a kiadásokat.

közösségi rész üzemben tartási költségei terhelik nagy

dr. Berecz Botond alpolgármester: Fogadjuk el a térítési díjakat, nézzük meg a szociális és
gyermekvédelmi rendeleteket.
Nagy Imréné képviselő: Az önkormányzat szerepvállalását nézzük meg.
Fábián Lászlóné ÁMK pénzügyi előadó: Véleményem szerint a klub életet kellene
fellendíteni a közösségi házban. Sajnos a szülők jelenleg is nehezen fizetik a térítési díjakat,
ha még emelünk nem tudom, hogyan tudjuk beszedni.
Tóth Ferencné polgármester: El kell készíteni a közművelődési programot és tartalommal
megtölteni a közösségi házat.
Koch Tamásné váli lakos: Nagyon magasnak tartom a térítési díjra tett javaslatot,
előterjesztést. Lesznek olyan szülők, akik ebéd előtt elviszik a gyereket az óvodából mert nem
tudják kifizetni a térítési díjat. Azokat a szülőket sajnálom, akik rákényszerülnek, hogy a
háromszori étkezési térítési díjat meg kell fizetni.
Tóth Ferencné polgármester: Ha elviszik a gyerekeket ebéd előtt az óvodából, akkor össze
kell vonni csoportokat.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Az intézmények fenntartásához az állami támogatáson
felül kell hozzájárulni az önkormányzatoknak, ami jelentős összeg.
Mivel a térítési díjakkal kapcsolatban más felszólalás nem hangzott el, a polgármester felteszi
szavazásra az előterjesztésben leírtakat, melyet a képviselő-testület 6 igen és 2 nem
szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
/2008.(09.11.)Kth. számú
rendelete
az intézményi térítési díjakról
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./
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2./ ÁMK 2008. évi költségvetése
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Körmendi Józsefné iskola SZMK: Az iskolában is nagy szükség lenne a logopédus
foglalkoztatására, lehetséges-e. Fel kellene mérni az igényeket, mert véleményem szerint
némi ellenszolgáltatásért is vállalnák a szülők, hogy gyermekeikkel foglalkozzon a logopédus.
Ujszászi Józsefné képviselő: A logopédus egyenlőre az óvodában a nagycsoportosokkal
foglalkozik heti 8 órában. Meg kell nézni, hogy mennyire lesz elegendő ez az idő.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Az iskolában az első osztályosoknál lenne szükség logopédusra.
Szabó Éva volt iskola igazgató: Az előterjesztést alapján megállapítható, hogy az ÁMK
létrehozásával a költségvetés mintegy 4 mFt-tal több mint eddig. Az ÁMK nem megtakarítást
jelent, hanem pénzkiadást. Nagyon sajnálom, hogy az ÁMK költségvetésével kapcsolatban a
szülői szervezet nem nyilvánított véleményt.
Tóth Ferencné polgármester: Kérem Szabó Évától a tételes kimutatást, hogy miből jött össze a
4 mFt plussz az ÁMK létrehozásával. Kifizetetlen számlák vannak, melyek áthúzódó tételek.
Ujszászi Józsefné képviselő, ÁMK igazgató: A 13. havi bér nem lett tervezve, amit havonta
kapunk. Ebből adódhat a többlet kiadás.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel az
ÁMK 2008. évi költségvetését, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
143/2008.(09.11.)Kth. számú
határozata
az ÁMK 2008. évi költségvetéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az ÁMK 2008. évi
költségvetését.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Tóth Ferencné polgármester: A kistérségi ülésen az alpolgármester úr vett részt mivel a német
testvértelepülés látogatása miatti elfoglaltságom nem engedte az ülésen való részvételt.
A Gyermekjóléti Szolgálat Etyekkel kötött megállapodását kell felmondanunk az előző
egyeztetések alapján, mivel január 1-tő Vál telephellyel hozunk létre társulást és három
hónappal előbb kell bejelentenünk felmondási szándékunkat.
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dr. Berecz Botond alpolgármester: A Vértes Többcélú Önkormányzati Kistársági Társulási
ülésen a fő téma a változó telephelyű orvosi ügyelet eszköz ellátásáról volt szó. Az úthálózat
felügyeletet a társulás megszüntette. Felhívták a figyelmet az önkormányzatok tartozására.
Tóth Ferencné polgármester: A Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása
pályázat benyújtásához kérem a képviselő-testület hozzájárulását. Kajászó község
önkormányzat tartozása miatt leszünk jogosultak a támogatásra.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Amikor az ügyeleti eszközökről volt szó, örültem is. Kérdés
hogyan tudjuk használni. A műszerek felülvizsgálatának is vannak költségei.
Tóth Ferencné polgármester: Az önkormányzatok nem kérték, miért kellett megvenni a
kistérségnek? A Váli-völgyi önkormányzatok kapják meg a műszereket.
dr. Berecz Botond alpolgármester. Szó sincs róla, hogy Vál vegye át az eszközöket. Azt kell
elérni, hogy az öt önkormányzat azt mondja, hogy maradjon a kistérségé.
A két ülést közötti beszámolóval kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester elsőként a Családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi
társulásból történő kilépést teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
144/2008.(09.11.)Kth. számú
határozata
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásból
kilépési szándék bejelentés
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2008. december 31. napjával kilép a Családsegítő
és Gyermekjóléti Társulásból (2091. Etyek,
Magyar u. l.)
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. december 31.
A következő döntést a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázat
benyújtásáról kell meghozni a képviselő-testületnek, melyről 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
145/2008.(09.11.)Kth. számú
határozata
Működésképtelen helyi önkormányzatok
egyéb támogatása pályázat benyújtásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be ÖNHIKI önkormányzati
támogatásra.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2008. október 30.
Tóth Ferencné polgármester: Kajászó községgel kötött közoktatási intézményi társulás
kapcsán felmerült tartozást Kajászó nem fogadta el, további egyeztetésekre van szükség. Mi
erősítsük meg a korábban megállapított követelésünket.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal megerősíti, elfogadja Kajászó község Önkormányzat
által fennálló tartozását, követelését továbbra is fenntartja, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
146/2008.(09.11.)Kth. számú
határozata
Kajászó község Önkormányzat által fennálló
tartozás követeléséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
fenntartja és megerősíti előző döntését, miszerint
Kajászó község Önkormányzat által fennálló
tartozást továbbra is követeli.

Folyószámla hitelhez ingatlan fedezetet a hitel 100 %-áig kell felajánlani, ezért még a Vajda
J.u. 36. szám alatti ingatlanból a fogorvosi lakást ajánljuk fel. Ezzel egyidejűleg a lakásra
biztosítást köt az önkormányzat. A képviselő-testület az ingatlan fedezet felajánlást 8 igen
szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
147/2008.(09.11.)Kth. számú
határozata
ingatlan felajánlás folyószámla hitelhez
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a folyószámla hitel folyósításához szükséges
fedezetként felajánlja még a Vajda János u.
36. szám alatti ingatlanból a fogorvosi lakást.
Ezzel egyidejűleg a lakásra biztosítást köt.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Tóth Ferencné polgármester: A településen az Arany J.u. és Tabán utcákban az útfelújítások
elkezdődtek. A HÍDÉPÍTŐ Zrt.-vel a garancia kiváltásáról folynak a tárgyalások.
Zsebeházy Róbert képviselő: Megkérdezi hány feljelentés érkezett az Önkormányzat, vagy a
Képviselő-testülettel szemben?
Tóth Ferencné polgármester: Az utóbbi 2 évben 10 alatt. Sajnos rengeteg félrevezetés,
rágalom van a település ellen. Ma voltunk bent a jegyző úrral a Közigazgatási Hivatal
vezetőjénél, akivel egyeztettük a törvényességi észrevételeket.
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Mivel a jelentés a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámolóval kapcsolatban nem volt
több hozzászólás, vélemény a polgármester felteszi szavazásra, melyet a képviselő-testület 8
igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül.
4./ Az önkormányzat költségvetésének I. félévi értékelése
Nagy István képviselő: Ismerteti a bizottsági ülésen elhangzottakat.
Tóth Ferencné polgármester: A beszámolóval kapcsolatban megemlíti az árhúzódó
kiadásokat. Ismerteti a bizottsági ülésen kért előirányzat felhasználásról készült kimutatást.
Megemlíti, hogy még mindig az előző képviselő-testület elmaradt tiszteletdíját is fizetni kell.
Dudás Béla képviselő: Elmondja, hogy a megállapításokkal egyért. Kifizetetlen számlák
vannak. Van-e esély arra, hogy legalább null szintre hozzuk a költségvetést, úgy hogy a
vagyonunkat feléljük? Jelentős vagyonvesztésünk volt – lásd Kastély beruházás. A jövőre
nézve jelentős nehézséget fog jelenteni. Nem kaptunk annyit, amennyit ér.
Tóth Ferencné polgármester: Igen, sajnos vagyon felélése elkezdődött. Olyan feladatokat kell
felvállalnunk, melyekhez normatíva jár.
Szabó Éva: Szeretném tudni, hogy az előző képviselő-testületből ki mondott le a
tiszteletdíjáról és nem. Ez előző képviselő-testület (ő is tagja volt) által elfogadott kastély
szerződésben nem az szerepel, amiről most tárgyalnak. Arról volt szó, hogy akkor kerül a
tulajdonukba a kastély, ha a konyhát megépítik. A sportpálya általuk kerül megépítésre akkor,
ha zavarja a szolgáltatásukat.
Tóth Ferencné polgármester: A kastély szerződésben az is szerepel, hogy az óvoda felújításra
pályázatot nyújt be 5 %-os önerővel, melyet egyszer sem nyújtott be a befektető. A faluház
lebontásra került. Az előző terv építési engedélye padlástérre vonatkozott. A pálya építésre
kaptunk 20 mFt-ot. A 6 ha erdőre az önkormányzat 4 mFt-ot kapott.
A I. félévi költségvetései beszámolóval kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott
el, a polgármester felteszi szavazásra, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott
és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
148/2008.(09.11.)Kth. számú
határozata
az önkormányzat I. félévi költségvetéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta és elfogadta az önkormányzat I. félévi
költségvetési beszámolóját.
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5./ Gazdasági program időarányos értékelése
Nagy István képviselő: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Megállapítható, hogy
feléljük vagyonunkat, de azért van fejlődés is a településen.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A Kastély tulajdonjoga átszállt a befektetőre. Van-e felelőssége
az állagmegóvással kapcsolatban?
Tóth Ferencné polgármester: Igen, a Műemlék Felügyelőség figyelemmel kíséri.
Dudás Béla képviselő: Amíg önkormányzati tulajdonban volt a kastély, állagmegóvási
kötelezettség terhelte. Kérjük a tulajdonost, hogy az ingatlan (épület) zárásáról gondoskodjon.
Tóth Ferencné polgármester: Többször felhívtuk a tulajdonos figyelmét ez ügyben.
A gazdasági program időarányos teljesítéséről szóló beszámolóval kapcsolatban más
hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
149/2008.(09.11.)Kth. számú
hatá rozata
gazdasági program időarányos értékeléséről
szóló beszámoló elfogadása
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a gazdasági program
időarányos értékeléséről szóló beszámolót.

6./ Vajda János Baráti Egyesület támogatás iránti kérelméről döntés
Nagy István képviselő: A bizottság kéri az egyesület programját, hogy mihez kéri a
támogatást. Úgy gondoljuk, ha egy egyesület megalakul, a megalakuláshoz szükséges
összeget össze tudja szedni.
A képviselő-testület kéri a Vajda János Baráti Egyesülettől, hogy programját adja be, melyről
8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
150/2008.(09.11.)Kth. számú
határozata
Vajda János Baráti Egyesület támogatás iránti
kérelmének elbírálásához program bekérés
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
a Vajda János Baráti Egyesület támogatás iránti
kérelmének elbírálásához az egyesület programját
kéri a következő testületi ülésig.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2008. október 31.
7./ Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi felhívása
Tóth Ferencné polgármester: Törvényességi felhívással élt a Közép-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatban.
A vagyonnyilatkozatok vizsgálatával foglalkozó bizottságot kell létrehozni, mely bizottságba
tagokat kell választani.
Dudás Béla képviselő: Tudomásom szerint több szóbeli észrevétel érkezett a hivatalhoz ez
ügyben, mely felhívásra nem történt intézkedést.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Jogilag szóbeli felhívás csak tanukkal érvényes. A
vagyonnyilatkozatot véleményem szerint a megválasztásomkor és a mandátum lejártakor kell
leadni.
Tóth Ferencné polgármester: Az előző képviselő-testület sem adott le záró nyilatkozatot.
dr. Berecz Botond alpolgármester: A képviselő-testület korábban döntött, hogy a szóbeli
felhívásra nem reagál, minden észrevételt, felhívást írásban kér a Közigazgatási Hivataltól.
Ezen döntésünket esetleg megváltoztathatjuk.
Szabó Éva: Mikor mondott a jegyző úr igazat, most vagy az előző testületi ülésen?
Tóth Ferncné polgármester: Visszautasítom az ilyen megnyilvánulásokat. Kézdeményezni
fogom a fenntartótól a fegyelmi eljárás megindítását Szabó Éva ellen, mert folyamatosan
lejáratja a fenntartót, a településnek rossz hírnevét kelti. Visszautasítom a vádakat,
hazugsággal vádolsz.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a vagyonnyilatkozatok átvételére hozzon létre egy
bizottságot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal és l tartózkodással Dudás Béla, Zsebeházy Róbert és
Nagy István képviselőket választotta meg a vagyonnyilatkozat átvételével foglalkozó
bizottság tagjaivá, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
151/2008.(09.11.)Kth. számú
határozata
vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával foglalkozó
bizottság megválasztásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával foglalkozó
bizottság tagjaivá
Dudás Béla elnök
Zsebeházy Róbert tag
Nagy István tag
képviselőket választotta.
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Tóth Ferencné polgármester: A Közigazgatási Hivatal törvényességi felhívással élt, hogy a
bizottsági ülésekről nem készül jegyzőkönyv. Ezt a mulasztásos törvénysértést meg kell
szüntetni.
A képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul vette, hogy a bizottsági ülésekről
jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a képviselő-testület ülés jegyzőkönyvével együtt
felterjeszti a Közigazgatási Hivatalnak. A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
152/2008.(09.11.)Kth. számú
határozata
törvényességi felhívás tárgyalásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalt és tudomásul veszi a Közigazgatási
Hivatal törvényességi felhívását a bizottsági
ülésekről készült jegyzőkönyvek felterjesztése
ügyében.

8./ Egyebek
-

Tóth Sándorné és Somogyi László beadványa

Somogyi Lászlóné: Szerettük volna a Tv nyilvánossága előtt elmondani, hogy mi bánt
bennünket. Nem sajnáltatni akarjuk magunkat, csak rosszul esett, hogy beindítottuk a konyhát
és a vállalkozó egyik napról a másikra az utcára tett bennünket.
Tóth Sándorné: 18 éve vagyok közalkalmazott. Ha tudtuk volna, hogy pénz nélkül is lehet
vállalkozni, akkor mi is vállalkoztunk volna. Rengeteg társadalmi munkát végeztünk a
falunak és ez a köszönet. Én kértem, hogy nem szeretnék átmenni a vállalkozóhoz, hanem az
iskolába mennék takarítani. Most a nyugdíj előtt itt vagyunk munka nélkül. Nagyon szerettem
volna a falu lakossága előtt is elmondani sérelmeinket.
Tóth Ferencné polgármester: Sajnálom, hogy így szűnt meg a munkaviszony. Az biztos, hogy
az önkormányzat nem tudja visszafenni, üzemeltetni a konyhát. Már 16 éve ez a téma, hogy a
konyha veszteséges. A szociális érzékenységet a gazdasággal nem lehet összeegyeztetni. Azt,
hogy ki kit foglalkoztat, abba nem lehet beleszólni.
-

Európai Parlament előterjesztése

dr. Milvius Lóránt képviselő: Ez az előterjesztés a diktatórikus időket idézi.
A képviselő-testület megismerte, de nem kívánt állást foglalni ezen előterjesztésre.
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-Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen szavazattal (l képviselő nem szavazott) a csatlakozási
szándékát fejezi ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.
évi fordulójához, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
153/2008.(09.11.)Kth. számú
határozata
csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat 2009. évi fordulójához
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozik a bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2009. évi
fordulójához.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.
-

Konyha használatbavételi engedélyhez szennyvíz kibocsátási értékről tanulmány készítés

Tóth Ferencné polgármester: A konyha használatbavételi engedélyhez szükséges a szennyvíz
kibocsátási értékről készült dokumentum. Ennek a tanulmánynak az elkészítésére érkezett egy
ajánlat, mely ajánlat 18 eFt-ról szól.
Ezen tanulmány megrendeléséről kell a képviselő-testületnek döntenie. A képviselő-testület 5
igen szavazattal 2 tartózkodással (1 képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
154/2008.(09.11.)Kth. számú
határozata
konyha szennyvíz kibocsátási határértékről
szakvélemény készítéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
megrendeli Szentgyörgyi Ferenc okleveles
építőmérnök által készített tanulmányt
a Vál, Vajda János u. 16. szám alatt megépült
konyha szennyvíz kibocsátási határértékről
18 eFt díjazásért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Illegális hulladéklerakó pályázati összeg megelőlegezése

Tóth Ferencné polgármester: A pályázatot Tabajd községgel együtt nyújtottuk be, melyre 767
eft-ot nyertünk. A pályázat utófinanszírozó, ezért 805 eFt-ot kellene az önkormányzatnak
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megelőlegezni a pályázatban leírtak végrehajtásához. Ehhez kérem a képviselő-testület
hozzájárulását.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
155/2008.(09.11.)Kth. számú
határozata
Szemétszüret c. pályázathoz előleg biztosítása
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
a Szemétszüret c. pályázathoz 805 eFt előleget
biztosít a pályázat végrehajtásához.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Buszfordulókra pályázat kiírás 70 %-os támogatással

Tóth Ferencné polgármester: Kérdezem a képviselő-testületet foglalkozzunk-e a témával.
A képviselő-testület forráshiány miatt elvette a pályázat benyújtását.
-

Keresztes Sándorné beadványa

Nagy István képviselő: A bizottság támogatta a gázbekötést a lakásba.
dr. Berecz Botond alpolgármester: A m2 különbözetet fizessük vissza kérelmezőnek, de a
gázbekötéssel ne foglalkozzunk. A saját költségén, külön órával beköttetheti.
A képviselő-testület elfogadta az alpolgármester javaslatát, melyről 8 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
156/2008.(09.11.)Kth. számú
határozata
Keresztes Sándorné lakbér és gázbekötés ügyében
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Keresztes Sándorné Vál, Kossuth u. 12. szám
alatt lévő bérlakás lakbérének visszafizetéséhez
hozzájárul a m2 különbözet tekintetében.
A lakásba a gáz bekötés költségeihez nem járul
hozzá. A lakó saját költségére, külön mérő óra
felszerelésével köttetheti be a gázt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása
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Dudás Béla képviselő: A bizottság megtárgyal az előterjesztést. Az intézkedési terv oktatási
intézményekről szól. Az anyag alkalmas pályázatok benyújtásához.
Az anyag kiemeli Vált a művészeti oktatás terén.
A képviselő-testület vita nélkül 8 igen szavazattal elfogadta a Kistérségi Közoktatási
Intézkedési Tervet, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
157/2008.(09.11.)Kth. számú
határozata
Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás Kistérségi Közoktatási Intézkedési
Tervvel kapcsolatban az alábbi határozatot
hozza:
l./ Elfogadja a Közoktatási törvény 85.§. (4)
bekezdés alapján, településeként részletezett
2008-2012 időszakra vonatkozó Kistérségi
Közoktatási Intézkedési Tervét.
2./ A Közoktatási Intézkedési Terv nyilvánosságra
hozatalának módja a helyben szokásos módon
történik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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
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