JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 5-i rendkívüli üléséről
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné
2./ dr. Berecz Botond
3./ Csókás Zsolt
4./ Nagy Imréné
5./ Nagy István
6./Ujszászi Józsefné
7./ Zsebeházy Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként van jelen:
dr. Kiss Tamás

jegyző

NAPIREND ELŐTT:
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő
képviselői létszámból 7 fő jelen van.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal a kiegészítéssel,
hogy a SZMK kérelmét, a CÉDE pályázat, ill. a működésképtelen helyi önkormányzatok
részére kiírt pályázat benyújtásáról szóló döntést is vegye a képviselő-testület napirendre.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 7 igen szavazattal elfogadta,
határozathozatal nélkül.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Útfelújításra vonatkozó szerződések elfogadása
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja a
szerződések elfogadását. A terveket elkészíttetjük. A pályázat 70 %-os támogatottságú.
Nagy Imréné képviselő: Akkor tudnám támogatni, ha látnák olyan forrást, ami nem a 100 %os adóemelésből tevődik össze.
Tóth Ferencné polgármester: Sikeres pályázat esetén látjuk a hogyan továbbot. A 140 mFt
bizonyos %-át valahonnan elő kell teremteni. A terveket készíttessük el, adjuk be a
pályázatot, legyen jogerős építési engedély.
A polgármester felteszi szavazásra a Ro&Ro Mérnökiroda Kft-vel megbízási és tervezési
szerződés elfogadását az útfelújításra vonatkozóan, melyet a képviselő-testület 6 igen és 1
nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
59/2009.(05.05.)Kth. számú
határozata
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az útfelújítás megbízási és tervezési szerződés
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az útfelújításra
vonatkozó tervezési és megbízási szerződést
a Ro&Ro Mérökiroda Kft-vel.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződések
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Egészségház pályázat saját forrás igazolása
Tóth Ferencné polgármester: Az egészségház pályázat támogatási szerződéshez szükséges a
saját erő biztosításáról szóló nyilatkozat.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az egészségház pályázathoz szükséges saját
forrás biztosításáról szóló nyilatkozatot, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
60/2009.(05.05.)Kth. számú
határozata
az egészségház pályázat saját erőről nyilatkozat
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülte
nyilatkozik, hogy a KDOP-5.2.1/A-2008-0022
számú egészségház pályázathoz szükséges
6.781.112.-Ft saját forrást a költségvetési
rendeletébe foglalt tartalék terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Parkolási rendelet megalkotásáról döntés
Tóth Ferencné polgármester: Az egészségház kapcsán, a Nemzeti Közlekedési Hatóság mint
szakhatóság feltételként köti ki, hogy legyen parkolási rendelet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal döntött a parkolási rendelet előkészítéséről, melyről az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
61/2009.(05.05.)Kth. számú
határozata
parkolási rendelet megalkotásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
utasítja a Hivatalt, hogy a júniusi testületi
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ülésre terjessze be a „parkolási rendelet”-tervezetét
elfogadás céljából.
Felelős: jegyző
Határidő: 2009. június 25.
4./ Avarégetésre vonatkozó rendelet előkészítése
Tóth Ferencné polgármester: Igényként merült fel, hogy az avarégetésre vonatkozóan
hozzunk szabályozást.
Csókás Zsolt képviselő: Én nem támogatom ezen szabályozást.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Nem arról van szó, hogy mikor tiltjuk meg, hanem hogy
mikor engedjük.
Csókás Zsolt képviselő: Komposztáló céget kell keresni, aki szívesen befogadja a
zöldhulladékot.
A polgármester felteszi szavazásra az avarégetésre vonatkozó rendelet beterjesztését a
képviselő-testület elé a júniusi ülésre, melyről a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete
62/2009.(05.05.)Kth. számú
határozata
avarégetésre vonatkozó rendelet megalkotásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
utasítja a Hivatalt, hogy a júniusi testületi ülésre
terjessze be az „avar égetés”-re vonatkozó
rendelet tervezetét elfogadás céljából.
Felelős: jegyző
Határidő: 2009. június 25.
5./ Gyermeknapra áramköltségeinek biztosítása
Tóth Ferencné polgármester: Az óvodai és iskolai SZMK kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy a gyermeknap áramköltségeihez támogatást nyújtani szíveskedjen.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja a 60 eFt támogatás odaítélését.
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta és támogatja az óvodai és iskolai SZMK
gyermeknapi rendezvény áram költségeinek finanszírozását, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat képviselő-testület
63/2009.(05.05.)Kth. számú
határozata
gyermeknap áramköltségeinek finanszírozásáról

3

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az iskolai és óvodai SZMK szervezésében
megrendezésre kerülő gyermeknap áram
költségeihez 60 eFt-al járul hozzá.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. június 6.
6./ CÉDE pályázat
Tóth Ferencné polgármester: Még nem ismeretes a pályázati kiírás, de amennyiben a tervek
elkészítésére be lehet nyújtani a támogatási igényt, akkor javaslom a képviselő-testületnek
hogy nyújtsuk be a Szt. István tér és Kossuth u. útfelújítására vonatkozóan.
A képviselő-testület a pályázati kiírás ismeretében javasolja benyújtani a CÉDE pályázatot az
útfelújítási tervek elkészítésének finanszírozására. A képviselő-testület 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
64/2009.(05.05.)Kth. számú
határozata
CÉDE pályázat benyújtása útfelújítási tervek
elkészítésének finanszírozására
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a pályázati kiírás ismeretében pályázatot nyújt
be CÉDE támogatásra az útfelújítás terv
elkészítésének finanszírozására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
7./ Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására kiírt pályázat benyújtása
Tóth Ferencné polgármester: Kérem a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a pályázat
megírására megbízhassunk valakit – eddig Vázsonyiné készítette -, és az elnyert összeg 10 %át sikerdíjként kifizethessük.
A képviselő-testület a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására kiírt pályázat
benyújtását támogatja azzal, hogy a pályázat elkészítője részére 10 % sikerdíjat kifizessen az
önkormányzat. A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
65/2009.(05.05.)Kth. számú
határozata
működésképtelen helyi önkormányzatok
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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a működésképtelen helyi önkormányzatok
támogatására kiírt pályázatot nyújt be.
A pályázat készítője részére az elnyert összeg
10 %-a kerül kifizetésre.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. június 30.
8./ Egyebek
Csókás Zsolt képviselő: Elektronikus hulladék gyűjtésével, átvételével foglalkozó céget
találtam, aki 7 m3-es konténert biztosít a hulladék gyűjtésére. Az önkormányzatnak a
reklámot kell biztosítani.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Van focipályánk, nincs vásárterünk. A Váli-víz és feltöltő
árok között van egy olyan önkormányzati terület, ahol a vásárteret ki lehetne alakítani. Meg
kell nézni a lehetőségét.
Nagy Imréné képviselő: Ezzel kapcsolatban a rendezési tervet meg kell nézni, hogy a
támadásokat elkerüljük.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Önkormányzati területről van szó, nem kell a Vízügytől
engedélyt kérni.
Rengeteg fa került kivágásra a vejem által vásárolt erdőterületről. Felajánlom a sportpálya
melletti konténer tetőszerkezetének elkészítéséhez, illetve padok elkészítéséhez a faanyagot.
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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