JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. március 11-i rendkívüli üléséről

Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné
2./ dr. Berecz Botond
3./ Csókás Zsolt
4./ Kárpáti Hajnalka
5./ dr. Milvius Lóránt
6./ Nagy Imréné
7./ Nagy István
8./ Sigmond Péter
9./ Ujszászi Józsefné
10./ Zsebeházy Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként van jelen:
1./ dr. Kiss Tamás
jegyző
2./ Krúdy Péter
igazgató
3./ Juhász Viktor
HVB tagja
4./ Ádám Zsuzsanna
5./ Csókásné Kovács Katalin
NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1 fő
képviselői létszámból 10 fő jelen van.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Az új képviselő-testületi tag eskütétele
Juhász Viktor a Helyi Választási Bizottság tagja köszönti a megjelenteket és kiveszi az esküt
Csókás Zsolt új képviselőtől, aki a Helyi Önkormányzati Választáson sorrenden a következő
legtöbb szavazatot kapta.
Az új képviselő, és a képviselő-testület további munkájához erőt, egészséget és kitartást
kíván.
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2./ Javaslattétel bizottságok átalakítására, bizottsági elnök megválasztása
Tóth Ferencné polgármester: Mivel az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési
Bizottság elnöke lemondott képviselői mandátumáról, így az elnöki poszt megüresedett.
Javaslom az új képviselő, Csókás Zsolt megválasztását a bizottság elnökének.
A képviselő-testület 9 igen és 1 tartózkodással elfogadta Csókás Zsolt megválasztását az
Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság elnökének, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
32/2009.(03.11.)Kth. számú
határozata
az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési
Bizottság elnökének megválasztásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési
Bizottság elnökének Csókás Zsolt képviselőt
választja meg.
Tóth Ferencné polgármester: A Vagyonnyilatkozatokkal Foglalkozó Bizottság elnöke is a
lemondot Dudás Béla képviselő volt. Javaslom, hogy ezen bizottság munkáját - mivel csak
időszakos teendői vannak – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe utaljuk.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a két bizottság összevonásával egyetért, melyről
az SZMSZ módosításával egyidejűleg döntsön a képviselő-testület.
3./ A 2009. évi költségvetéssel kapcsolatos aktuális döntések
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a VI/a és VII. variáció kivételével el tudja fogadni.
Nagy Imréné képviselő: Megkérdezi, hogy az ÖNHIKI igénylés feltétele mi, mikor
lehetséges? A Zrt. létrehozása június hóra van tervezve, akkor áfa visszaigénylés mikortól?
Megemlíti az iskolában a túlórák csökkentését.
Tóth Ferencné polgármester: A működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására
nyújthatunk be május 15-ig igényt, melynek eredménye júliusban várható. Kérdés, hogy a Zrt.
létrehozásának előkészítése kezdődjön-e. Túlóra csökkentés – az ÁMK önállóan gazdálkodó
intézmény. Fontos a hatékonyság vizsgálata.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Áfa vonatkozásában járunk jól, ha létrejön a gazdasági
társaság. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával szemben az egész
elképzelést, előterjesztést egybe kell kezelni, nem lehet kivenni egyes variációkat. Azért kell
folytatni, hogy ne álljon le ez a gondolkodási mód, ami elkezdődött. Hogy mit tudunk
megvalósítani, az a jövőben dől el.
Nagy István képviselő: Igen, lehet ezt tovább gondolni, de most nincs aktualitása.
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dr. Berecz Botond alpolgármester: A VELÖ pénzével igenis gondolkodni kell. Nem biztos,
hogy óvodát kell építeni. Nem akkor kell gondolkodni, ha itt van a számlánkon a pénz.
Tóth Ferencné polgármester: Az előttünk álló ciklusban gondolkodjunk. Újabb feladatok
felvállalása, melyet folyamatos határidőbe kell tenni.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A társaság alapítással kapcsolatban elmondja, hogy egy
időszakot kell meghatározni, amikorra megtörténik a felmérés, kik óhajtanak rész venni
benne. Mibe kerül a társaság alapítása. Szándéknyilatkozatot adjunk arról, hogy induljon el a
folyamat. A VII. pont egy tervezet.
Tóth Ferencné polgármester: A gazdasági társaság Kft. vagy Zrt., nem mindegy. Lényeg,
hogy a működőképesség fenn tudjon maradni.
dr. Kiss Tamás jegyző: Gazdasági társaságnak önkormányzat csak akkor lehet részre,
amennyiben többségi tulajdonnal rendelkezik.
A képviselő-testület a szöveges előterjesztést és a számszaki kiegészítést elfogadta azzal,
hogy a polgármester és a jegyző a szükséges intézkedéseket tegye meg a közbenső döntések
meghozatal érdekében. A képviselő-testület 6 igen 2 nem és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2009.(03.11.)Kth. számú
határozata
a költségvetés végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételéről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a költségvetés végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére készített előterjesztésben
foglaltakat elfogadja.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
szükséges intézkedéseket tegyék meg a közbenső
döntések meghozatala érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
jegyző
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésen elhangzottak
alapján kérem, hogy az értékesítésre szánt területekhez tegyünk ki ELADÓ táblát, és
hirdessük meg a településen is, minden házhoz eljuttatva.
Tóth Ferencné polgármester: Készítsünk közvélemény kutatást, hogy az 50-60 m2 területű
lakásokra helyben milyen igény van. Április 15-ig várjuk az igényeket.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyetért, hogy az értékesítendő telkeket hirdessük
meg és készítsünk felmérést a lakások igénylésével kapcsolatban., melyről az alábbi
határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2009.(03.11.)Kth. számú
határozata
önkormányzat által értékesítendő telkek meghirdetése,
felmérés készítés lakásigényről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
meghirdeti az eladásra szánt Vál, Rákóczi u. 5. sz.
és a Kisköz 2. szám alatt lévő önkormányzati
ingatlanokat.
Utasítja a polgármestert, hogy készítsen felmérést
önkormányzati lakások igénylésével kapcsolatban.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. április 15.
4./ Egyebek
Tóth Ferencné polgármester: Testületi ülések Tv felvétele. Véleményünk szerint ne készüljön
teljes körű felvétel a testületi ülésekről, mivel az önkormányzat anyagi helyzete ezt nem teszi
lehetővé. Viszont nagyon fontos a lakosság tájékoztatása, ezért interjú készítésében
gondolkodunk, amire már volt példa. Minden testületi ülés után készítünk egy összefoglalót,
tájékoztatót a napirendekről, a hozott határozatokról. A polgármesteri fórum érdektelenség
miatt megszűnik, nem lesz többet.
Csókás Zsolt képviselő: Januárban jeleztem, hogy haszna nincs a helyi Tv-nek Leállnak a
képviselő-testületi ülés közvetítések, nincs értelme. Képviselői mandátumon hozzásegített a
döntés meghozatalához. Az igen fontos, hogy a lakosságot tájékoztatni kell
dr. Berecz Botond alpolgármester: A költségvetésben megnevezésre kerül, miből és mennyit
fizetünk érte. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalja meg.
Csókás Zsolt képviselő: Miért kell dönteni? A médiatörvény szerint akkor és azt adunk le
vágatlanul amit akarunk. Ehhez nem kell képviselő-testületi döntés.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Kellett a képviselő-testületnek a helyi Tv-ről beszélni, annak
vonzata volt. A technikai eszközöket átadtuk tulajdonba. A média készíthet felvételt, a
testületnek tárgyalni kell, hogy finanszírozza-e a közvetítést. Nem arról döntünk, hogy nem
jöhet be a média testületi ülésekre.
Tóth Ferencné polgármester: További egyeztetések kellenek. Az összesítő közzététele is
költséggel jár.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Van az önkormányzat és van a helyi Tv. Mielőtt akármiről
döntünk a kettőnek egyeztetni kell. Ha forint függő, akkor dönteni kell. Aki részletesen
tájékozódni kíván a testületi üléseken elhangzottakról, a könyvtárban a jegyzőkönyvekhez
hozzáfér.
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dr. Kiss Tamás jegyző: A közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos bírósági tárgyalás még
mindig nem zárult le a felperes miatt.
Ádám Zsuzsanna váli lakos: Ha jól értem bárki készíthet a testületi ülésen felvételt. régebben
volt magnó felvétel.
dr. Kiss Tamás jegyző: Igen lehet felvételt készíteni abban az esetben, ha nyilvánosságra
hozza és tájékoztatja az összes résztvevőt, hogy hangfelvételt készít. Magánszemély nem
jogosult hangfelvételre. Minden természetes személynek hozzá kell járulni, hogy hangfelvétel
készül, írásban.
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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