
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli 
üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Csókás Zsolt  képviselő 
  4./ Kárpáti Hajnalka  képviselő  
  5./ Nagy István  képviselő 
  6./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  7./ 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+l fő 
képviselői létszámból 7 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
l./ Folyószámla hitel felvételhez testületi döntés 
 
(Megérkezett dr. Milvius Lóránt képviselő, így a testült létszáma 8 fő.) 
 
Tóth Ferencné polgármester: Augusztus 31-én lejár a 40 mFt folyószámla hitele az 
önkormányzatnak, ennek értelmében szükséges meghosszabbítani egy évre. Az előzetes 
hitelbírálat megtörtént a pénzintézettel, mely alapján meg kell osztani a hitelt folyószámla 
hitelre és rövid lejáratú hitelre. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 8gein szavazattal elfogadta a folyószámla hitel 30 millió Ft-tal 
való meghosszabbítását 8 igen szavazattal, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    99/2009.(08.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az OTP Takarékpénztár és Kereskedelmi Banktól 
   30 millió Ft folyószámlahitel felvételéről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az OTP Takarékpénztár és Kereskedelmi Banktól 
   30 millió Ft folyószámlahitelt igényel, 2010.  
   augusztus 31-i lejárattal. 
   A hitel és járulékai a költségvetésbe történő 



   betervezését vállalja. 
   Fedezetnek a 614 hrsz-ú ingatlanon lévő 
   forgalomképes felépítményt a Közösségi 
   házat ajánlja fel. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a 10 millió Ft rövid lejáratú, működési hitel 
felvételét, egy éven belüli visszafizetéssel, 8 igen szavazattal, melyről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    100/2009.(08.13.)kth. számú 
     h a t á r oz a t a 
   az OTP Takarékpénztár és Kereskedelmi Banktól 
   10 millió Ft rövid lejáratú működési hitel felvételéről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az OTP Takarékpénztár és Kereskedelmi Banktól 
   10 millió Ft rövid lejáratú, működési hitelt igényel, 
   1 éven belüli visszafizetéssel. 
   A hitel és járuléki a költségvetésbe történő 
   betervezését vállalja. 
   Fedezetnek a 1031/4 hrsz-ú Vál, Rákóczi u. 5.sz. 
   ingatlanon lévő lakóház két lakását ajánlja fel. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
2./ Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi Keretből kölcsön igénylés 
 
Tóth Ferencné polgármester: Előterjesztésében két célt jelölt meg a kölcsön igénylésre. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az Egészségház tervezési költségének 
finanszírozásához javasolja a kölcsön igénylést. 
 
(Megérkezett Nagy Imréné, így a képviselő-testület létszáma 9 fő.) 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az egészségház tervezési 
költségeinek finanszírozásához nyújt be a Megyei Pénzügyi Alaphoz kamatmentes kölcsön 
igényt, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    101/2009.(08.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Megyei Pénzügyi Alaptól kamatmentes kölcsön 
   igénylése az egészségház tervezői díj finanszírozásához 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   benyújtja pályázatát a Megyei Pénzügyi Alaphoz 



 kamatmentes kölcsön igénylésére az egészségház 
tervezési díj költségeinek finanszírozására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3./ LEADER pályázaton való részvételről döntés 
 
Tóth Ferencné polgármester: A pályázaton való részvétel három dologra nyújtani segítséget a 
településnek –    sétány felújítása 

- játszótér felújítás 
- településközpont kialakítása 

 
Javasolja, hogy a településközpont kialakítására a Windisch sarok és Kisköz között utcarészre 
készíttessünk terveket. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Megkérdezi, mit foglal magában a településközpont kialakítása. 
Véleménye szerint a történelmi faluközpont az István tér. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az átutazó ezt látja, azt építtetjük meg, amit a képviselő-testület 
elfogad. 
 
Nagy Imréné képviselő: Nagyon jó lenne a településen útmutató táblák elhelyezése és falu 
térkép. 
 
Csókás Zsolt képviselő: Felhívja a figyelmet, hogy a közterületeken közművek vannak. 
 
dr. Milvius Lóránt képviselő: A faluközpont ide húzódott, az intézményi központ itt van a 
főutcán. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal a településközpont kialakításával kíván a LEADER 
pályázaton résztvenni, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    102/2009.(08.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   LEADER pályázaton való részvételről 
   településközpont kialakításra 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   részt kíván venni a LEADER pályázaton  
   településközpont kialakításával. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
4./ Patak medertisztításról döntés 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az árajánlat a másik vállalkozótól nem érkezett meg, így nem 
javaslom a döntés meghozatalát. 



 
dr. Milvius Lóránt képviselő: Miért kell kitisztítani az árkot, szükséges-e? 
 
Tóth Ferncné polgármester: Igen szükséges, a híd alatt teljesen eliszaposodott. Látszik, hogy 
vízgyűjtő szerepet tölt be a már kitisztított részen. 
 
5./ Vál, Damjanich u. felső szakaszának útépítésére adott ajánlat bírálata 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy 
kérjünk még két újabb ajánlatot az útjavításra. 
 
A képviselő-testület elfogadta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely 
szerint még két ajánlatot kérünk be az útjavításra. A képviselő-testület 9 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    103/2009.(08.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Damjanich u. felső szakaszának útépítésére 
   ajánlat bekérésről 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Damjanich u. felső szakaszának útépítésére 
   még két ajánlatot kér be és a három árajánlat 
   ismeretében dönt. 
   
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
6./ Döntés az Egészségház közbeszerzési eljárásról 
 
A képviselő-testület az Egészségház közbeszerzési eljárás lefolytatására illetve a pályázat 
menedzsmentjének biztosítására a Sárvíz Kft. által benyújtott ajánlatot 9 igen szavazattal 
elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    104/2009.(08.13.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az egészségház közbeszerzési eljárás 
   lefolytatására Sárvíz Kft. megbízása 
  
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az egészségház közbeszerzési eljárás lefolytatására 
   a Sárvíz Kft. (8127. Aba, Rákóczi u. 12.) által 
   beadott ajánlatot elfogadja, megbízza a munka 
   lebonyolításával. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 



7./ Pénzügyi munkatárs részére pénzügyi fedezet biztosítása 
 
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület előző döntése értelmében a pénzügyi előadó 
nyugdíjazásáig hozzájárult egy fő foglalkoztatásához, mely személynek a pénzügyi fedezet 
biztosításához kérem a képviselő-testület hozzájárulását a Ktv. és a helyi rendelet alapján, a 
költségvetés tartalék terhére.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal hozzájárul Schmidt Katalin foglalkoztatásához, a Ktv. 
és a helyi rendeletben foglaltak bér megállapítással a költségvetés tartalék keret terhére, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     105/2009.(08.13.)Kth. számú 
      h a t á r o z a t a 
    Schmidt Katalin pénzügyi eladó foglalkoztatásáról 
 
    Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    hozzájárul Schmidt Katalin pénzügyi előadó 
    foglalkoztatásához. 
    Pénzügyi fedezetet a Ktv. és a helyi rendelet 
    alapján biztosít a költségvetés tartalékkeret 
    terhére. 
 
    Felelős: jegyző 
    Határidő: folyamatos 
 
8./ Egyebek 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: Nagyon sok vádat kap a képviselő-testület, hogy lezárta a 
Magyar közt. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt, 
az ülést bezárja és zárt ülést rendel el. 
 
 
     -k.m.f.- 
 
 
 
  Tóth Ferencné      dr. Kiss Tamás 
  polgármester            jegyző 
     
 
 
 


