JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. április 22-i üléséről
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné
2./ dr. Berecz Botond
3./ Csókás Zsolt
4./ Kárpáti Hajnalka
5./ Nagy István
6./ Sigmond Péter
7./ Ujszászi Józsefné
8./ Zsebeházy Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként van jelen:
1./ dr. Kiss Tamás

jegyző

NAPIREND 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, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Döntés a Templomsori vis-maior pályázatról
Tóth Ferencné polgármester: Elkészült a szakértői vélemény a Templomsor út beszakadásával
kapcsolatban. Két megoldás lehetséges. Az elsődleges kárelhárítás 500 eFt. A végleges
kárelhárítás 2.153 eFt, melyre 60 %-os támogatást lehet igényelni. A saját forrás 861 eFt.
A képviselő-testület a végleges kárelhárítás mellett döntött, arra kívánja benyújtani a vismaior igényét 2.153 eFt értékben. A 861 eFt saját erőt a tartalékkeret terhére biztosítja. 8 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2009.(04.22.)Kth. számú
ha tározata
Templomsori út beszakadásával kapcsolatos
vis-maior igénylésről
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2./ Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan társasházzá nyilvánítása
Tóth Ferencné polgármester: Célszerű lenne a Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan megosztása,
mivel úgy látszik, a lakásokat egyenként el tudjuk adni. Kértünk a társasházzá nyilvánításhoz
szükséges dokumentáció elkészítésére árajánlatot, mely a lakásonként 20 eFt.
(Megérkezett Nagy Imréné képviselő, így a képviselő-testület létszáma 9 fő.)
Kárpáti Hajnalka képviselő: Ha mind a négy lakást eladjuk, itt marad az önkormányzat
bérlakás nélkül. Mi lesz a pedagógus állásokkal, körzeti megbízottal. Nem tudunk lakást
biztosítani számukra.
Tóth Ferencné polgármester: Másként is meg lehet oldani a lakásügyet. Van a településen
több üres ingatlan.
Mivel több vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a Rákóczi u. 5. szám
alatti négylakásos ingatlan társasházzá történő nyilvánításához szükséges alapító okirat
elkészítésének megrendelését 20 eFt/lakás összegért, melyet a képviselő-testület 8 igen és 1
tartózkodással elfogadott, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2009.(04.22.) Kth. számú
határozata
a Rákóczi u. 5. szám alatti négylakásos ingatlan
társasházzá nyilvánításához szükséges Alapító Okirat
megrendelése
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megrendeli a Vál, Rákóczi u. 5. szám alatti
négylakásos ingatlan társasházzá nyilvánításához
szükséges Alapító Okirat elkészítését
20 eFt/lakás összegért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Egyebek
-

Tájékoztatás a népszavazás kezdeményezésről

Tóth Ferencné polgármester: Ismételten beadásra került - ugyanazon kérdésekkel – a
népszavazás kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív, melyet ismételten elutasított a Jegyző
Úr.
-

Egészségház pályázat

Tóth Ferencné polgármester: Örömhír, az egészségház pályázat támogatott.
-

Kóbor kutyák
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Nagy Imréné képviselő: Sok a faluban a kóbor kutya. Valamit kell tenni, mert félnek a
gyerekek, felnőttek, megtámadják a járókelőket.
dr. Kiss Tamás jegyző: A kutyák ügyében a törvény és a helyi rendelet szerint járunk el.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Azt az állatot, amely megharapott valakit, két hétig meg
kell figyelni, addig nem lehet elvinni.
Zsebeházy Róbert képviselő: A népszavazással kapcsolatban megjegyzi – az Ítélőtábla úgy
döntött, hogy hitelesíteni kell az aláírásgyűjtő íveket. Most ismételten beadásra került és
ismételten elutasította a Jegyző Úr. Ez hogyan lehet?
Tóth Ferencné polgármester: A Jegyző Úr jogszerűen úgy látta, hogy ismételten elutasítja az
aláírásgyűjtő ívek hitelesítését.
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést bezárja, zárt ülést rendel el személyi kérdések napirenddel.

-k.m.f.-

Tóth Ferencné
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző
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