JEGYZŐKÖNYV

Készült Vál Község Képviselő-testület 2009. szeptember 15-i 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./ Újszászi Józsefné
10./ Zsebeházy Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
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 10 fő
képviselői létszámból 10 fő jelen van. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok
tárgyalására, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Döntés a népszavazás kezdeményezéséről.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Nem tudja a 400 aláírásokat figyelmen kívül hagyni.
Csókás Zsolt képviselő: Egyetért az előtte szólóval. Igennel szeretne szavazni a szíve szerint,
az esze szerint nemmel. Mivel kevés jelenlévő vendég van, ezért csodálkozik a sok aláíráson.
A Földhivatal nyilatkozott, hogy nem fogja a területet belterületbe vonni.
Dr. Berecz Botond alpolgármester úr: Ő sem tudja, mit döntsön. A Földhivatal döntése
ellenére lehet ott építkezni, csak nem lesz rendezett az építkezés. A zártkertek szőlőibe is
lehet építkezni és sajnos lakni. További építési telekre van szükség. Nevezett terület
elhanyagolt. A testület nem tudja megakadályozni, hogy a terület továbbosztva legyen.
Szerinte fölösleges népszavazást kiírni az ügyben. Említi a Váli víz melletti ’ős gyepet’.
Lehet, hogy nem lesz lakópark, és ez egyébként sem az lett volna. A maga részéről nemmel
fog szavazni.
Zsebeházy Róbert képviselő: A népszavazás ténye nem vitatéma, azt ki kell írni, abban az
ügyben, amelyben az Önkormányzat döntött. Ha a falu úgy dönt, hogy lakópark épüljön,
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akkor 3000-3100 fő legyen. Az aláírások megvannak, ki kell írni a népszavazást. A
Testületnek csak az időpont meghatározásában van joga. A népi kezdeményezést tudomásul
kell venni, 460 ember aláírta. Az 1400 választó egynegyede. A törvény szerint kell eljárni, ha
megvan a megfelelő aláírás. Ha a falu úgy dönt akkor nem szabad megépíteni. A beígért
támogatás (40 millió forint) nem biztos. Kérte, hogy menjenek be a Földhivatalba és kérjenek
egy papírt, hogy nem lehet belterületbe vonni, akkor nem kellene népszavazás. Ha a testület
nem írja ki a népszavazást, akkor a szavazók elvesztik a bizalmunkat, akár le is mondhatna a
testület.
Újszászi Józsefné képviselő: Nem azon van a hangsúly, hogy a választáskor kire szavaznak a
lakók. Szerinte itt a fejlődésről van szó. Példának hozza Felcsútot, ahol növekedés volt, mert a
testület mindig a fejlesztés mellett volt. A fejlesztés mellett beszél. Ha 20 éve a Csokonai és
az Ürményi utcát nem adták volna, sokkal kevesebb gyerek lenne. Szerinte is sok a 460
aláírás, de nincsenek itt a teremben. Előre kell tekinteni, mert sok fiatal szeretne itt maradni.
A lakónépesség növeléséhez jobb ellátásra van szükség. Nem támogatja a népszavazást.
Sigmond Péter képviselő: Körül kell nézni az autópályák mellett, a sok csúnya épületnél.
Területfoglalás folyik az izraeli cégek részéről. Itt nem tisztázott, hogy ki fog építeni. Ha ki
lesz vonva minden magas aranykorona értékű terület, akkor az ország kamionparkoló lesz.
Átengedjük a területeinket? Mi a joga a váli átlagpolgárnak, hogy lakást tud szerezni. Szükség
van a népszavazásra. Ha viszont a Földhivatal nem jegyzi, okafogyott lesz a szavazás. A falut
meg kell nyugtatni. Kell a 40 millió forint, de nem minden áron. Meg kell kérdezni a falut.
Nagy Imréné képviselő: Nagyon sok fiatal szeretne itt letelepedni. Jó lenne, ha magasabb
lenne a létszám az iskolában, hogy megmaradjanak a párhuzamos osztály.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A szavazás eredményétől függetlenül, mindenki a falu érdekét
szeretné.
Csókás Zsolt képviselő: Válaszolt a feltevésekre. A Földhivatal vezetője nyilatkozatát kellene
figyelembe venni. Egyetért azzal, hogy lehet, hogy nem szükséges a népszavazás. Jó lenne, ha
nem fals információk mennének ki a faluból.
Tóth Ferencné polgármester: az önkormányzati törvény egyértelműen kimondja, hogy a
képviselő-testület népszavazást rendelhet (HET) el a települést érintő kérdésben. Mivel helyi
rendelete nincs a képviselőtestületnek, ezért nincs mit megtámadni. Nem 40 millió forintról
van szó, hanem a hosszútávú fejlődésről. A település egészére történő hatásról van szó. A
képviselő testület meghozta a döntését: tartja magát az 50 millió forintos támogatáshoz. A
Földhivatal vezetője jogalkalmazó, nem lehet olyan helyzetbe hozni, hogy nyilatkozzon. Jobb
nekünk az elhagyott terület, a Damjanich utca páratlan felét áztatni, ezt felvételek is
alátámasztják. Egyetért az aláírok jelenlétének hiányával. Sokan sajnos tévedésből írták alá a
kezdeményezést. A választópolgároktól azt a feladatot kapta testület, hogy a legjobb
érdekeket képviseljék a falunak. A választópolgárokat hiteles információkhoz kell juttatni.
Zárjuk ki a faji megkülönböztetést, nem a befektető fogja építeni a házakat. Mindenki a saját
pénztárcája és ízlése szerint építhet. Pont a képviselőtestület kérte, hogy legyenek kicsi 700
m2-es telkek. Vál település nyitott település, ne szabjuk meg, hogy ki jöhet be a faluba. A
képviselő-testület az esküjéhez mérten hozza meg a döntését. A szavazatom nem lesz. Nem az
emberek ellen, hanem értük döntünk. Nagyon fontos a fejlődés. Ha minden új befektetés előtt
népszavazást tartunk, nem lesz befektetői kedv. Említi a váli kastély esetét. Fontos, hogy a
kérdések egyértelműek legyenek. Válasz a lakók részéről, hogy a testületi ülésekre nem
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jönnek el. A kérdés nem pontos információ, mert nem lakóparkról van szó. Ha
megkérdeznénk az érintett helyrajzi számú ingatlanokról a lakókat nem, tudnák miről van szó.
Nem tudhatjuk, hogy hány ember fog odaköltözni a területre. Nagyon jó lenne, hogy ha sok 4
tagúnál nagyobb család költözne, akkor az intézmények kihasználtsága biztosított. Nagyon jól
tudjuk, hogy mennyi lesz jövőre a megvonás. Munkahelyekről van szó jelen esetben az
intézményekben. A helyi vállalkozóknak munkát adunk helyben. A helyi fiatalok maradjanak
itt, ne kelljen messze költözni. Mindenkit, aki itt vagy máshol született, be kell fogadni.
Minden képviselő az esküje szerint szavazzon.
Javaslat: Legyen név szerinti szavazás.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal név szerinti szavazás mellett döntött, melyről az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
123/2009.(09.15.)Kth. számú
határozata
név szerinti szavazásról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a teljes létszámban jelen levő 10 fő képviselő
egyhangú igen szavazatával úgy határozott,
hogy a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület
által kezdeményezett helyi népszavazás kérdésében
egyenként, a jelenléti íven feltüntetett nevek
sorrendjében név szerinti szavazással hozz meg
döntését.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Vál Község közigazgatási területén lakópark épüljön?”
Tóth Ferencné: nem
dr. Berecz Botond: nem
Csókás Zsolt: tartózkodik
Kárpáti Hajnalka: igen
dr. Milvius Lóránt: tartózkodott
Nagy Imréné: nem
Nagy István: nem
Újszászi Józsefné: nem
Sigmond Péter: igen
Zsebeházy Róbert: igen
A képviselő-testület a népszavazás kezdeményezés első kérdéséről 5 nem, 3 igen és 2
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
124/2009.(09.15.)Kth. számú
határozata
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népszavazási kezdeményezésről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a teljes létszámban jelen levő 10 fő képviselő
név szerinti szavazással, 5 nem, 3 igen és 2
tartózkodás szavazattal úgy határozott, hogy
a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület által
kezdeményezett helyi népszavazás l kérdése
- „Egyetért-e Ön azzal, hogy Vál Község
közigazgatási területén lakópark épüljön?” –
vonatkozásában nem rendel el helyi népszavazást.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Vál Község Képviselő-testületének 170/2007.(11.07.)
határozata értelmében a 0137/2, 0137/3, 0140/3 hrsz-ú, külterületi ingatlanokat belterületbe
vonják annak érdekében, hogy 700 fő letelepedésre alkalmas lakóövezetet hozzanak létre?”
Tóth Ferencné: nem
dr. Berecz Botond: nem
Csókás Zsolt: tartózkodik
Kárpáti Hajnalka: igen
dr. Milvius Lóránt: tartózkodott
Nagy Imréné: nem
Nagy István: nem
Újszászi Józsefné: nem
Sigmond Péter: igen
Zsebeházi Róbert: igen
A képviselő-testület 5 nem, 3 igen és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
125/2009.(09.15.)Kth. számú
határozata
népszavazási kezdeményezésről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
a teljes létszámban jelen levő 10 fő képviselő
név szerinti szavazással, 5 nem, 3 igen és 2
tartózkodás szavazattal úgy határozott, hogy a
Váli Faluszépítő- és védő Egyesület által
kezdeményezett helyi népszavazás 2. kérdése
- „Egyetért-e Ön azzal, hogy Vál Község
Képviselő-testületének 170/2007.(11.07.)
határozta értelmében a 0137/2, 0137/3, 0140/3 hrsz-ú,
külterületi ingatlanokat belterületbe vonják annak
érdekében, hogy 700 fő letelepedésre alkalmas
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lakóövezetet hozzanak létre?” – vonatkozásában
nem rendel el helyi népszavazást.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Ádám Zsuzsanna Váli Faluszépítő- és védő Egyesület elnöke: A véleményekre reagál.
Okafogyottá vált a népszavazás a földhivatal nyilatkozata alapján. Az a baj, hogy a
faluszépítő egyesület nem kapott információt a rendezési terv változásairól. Meglepődve
hallgatta a képviselők viaskodását a szív és az ész döntéséről Szerinte a törvényre kellett
volna hallgatni. Ha a Földhivatal nem járul hozzá, akkor hogyan lehet majd mégis eladni a
területet. A képviselőtestület vállalja a döntés következményét, hogy a területet nem lehet
majd később belterületbe vonni. Vállalja a kártérítés lehetőség. Szerinte a 40 millióról szól
csak ez a történet. A sok ellenállás dacára miért akarja mégis a képviselőtestület ezt a
projektet. Nem lehet ökofalu, mert nem arról van szó, nem is energiatudatos lakóterületről.
Gazos terület, a tulajdonos dolga rendben tartani. Az aláírások nem félrevezetés által lettek
elkészítve. Több tájékoztatást nyújtott az egyesület a lakóknak. Egyenként keresték fel az
embereket, hogy velük elbeszélgessenek. Az aláírók hol vannak? Az egyesület képviseli az
aláírókat. Az emberek nem ellenzik a lakóparkot, hanem népszavazást szeretnének. A törvény
alapján választás és népszavazás útján lehet az állampolgári jogokat gyakorolni.
Bárki vásárolhat telket. Ellentmondásos a szigorú szabályozás: energiatakarékos épület,
stílusjegyek. Készült-e hatástanulmány a telkek áráról? Kastélyra utalva, nem a demokrácia a
gátja a felújításnak. Kincstári tulajdon volt, majd a hivatal megkapta. Ha valaki nem jön el,
akkor nem biztos, hogy egyetért a képviselőtestület munkájával. A kérdéseket a bíróság mind
a kétszer jóváhagyta.
Az egyesület fellebbezni fog. Kérdés: A közzétételtől számítva kell a fellebbezést, mikor kell
megtenni. A jegyző úr mondja meg, hogy mikor lesz kihirdetve, kéretik jegyzőkönyvbe írni a
kihirdetést dátumát.
Tóth Ferencné polgármester válaszol: A képviselő-testület adott tájékoztatást. A lakók azért
kaptak rossz tájékoztatást, mert az egyesület adta nekik.
Van egy döntése a képviselő-testületnek. A tulajdonos kérheti a földterület belterületbe
vételét. A beruházó az egyeztetéseken jelen volt. A környéken nem lehet állattartás, ez nem jó
információ. A földterület rendbetétele nem az önkormányzat, hanem a Földhivatal dolga. Fel
is szólította a tulajdonost a rendezésre.
A képviselők és a polgármester is részt vett a közmeghallgatáson. Ennek anyaga a lakókhoz
jutott el.
A befektetőnek kell üzleti tervet készíteni.
Kastély: Ha régen megszavazzuk a dolgot régen állna az iskola és a faluház
Csókás Zsolt képviselő: Megkaptak minden tájékoztatást. Én voltam az első ember aki egy
nyilatkozatot szeretett volna. Ha a nyilatkozat meglenne akkor könnyebb lenne a dolgunk. A
szív és ész dolgot egyértelműen elmondtam. Fél, hogy az fog kimenni, hogy a testület
elutasította a népszavazást. Benne lesz a Helyi hírmondóban a vélemények, mert akkor a falu
meg fogja érteni a döntést.
dr. Kiss Tamás jegyző: A tájékoztatást a holnapi napon fogja megkapni az egyesület a
29/2000 BM rendelet alapján.
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Ádám Zsuzsa Váli Faluszépítő- és védő Egyesület elnöke: A lényeg a törvény
figyelembevétele lett volna. A hatástanulmányt én sem az önkormányzattól vártam, csak azt
kérdeztem, hogy született-e ilyen?
Szünet
2. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjhoz
Nagy István képviselő: Eddig minden évben megszavazta az önkormányzat, mert ezzel
segíthetik a felsőoktatásban a gyerekeket. A pénzügyi bizottság támogatta.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíjhoz való csatlakozásról:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
126/2009.(09. 15.)Kth. számú
határozata
a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozásról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és
visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi
fordulójához.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. Döntés a Damjanich utcai 1-27. sz. ingatlanok előtti útfelújításról
Tóth Ferencné polgármester: 3 árajánlatból választhat a testület. 2 egyforma és egy kisebb
összegű ajánlat érkezett. A felújítás fontos lenne az utcában lakó kerekes-székesek miatt. 300
méter hosszúságban 3 méter szélességben új út épülne. Október végéig valósul meg. A
fizetésre tudunk valami haladékot szerezni.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal a Hornyák Kft. ajánlatát fogadta el a Damjanich u. 127. ingatlanok előtti útfelújításra vonatkozóan, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
127/2009.(09.05.)Kth. számú
határozata
a Damjanich u. 1-27. ingatlanok előtti útfelújításról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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megrendeli a Vál, Damjancih u. 1-27. ingatlanok
előtti útfelújítást a Hornyák Kft-től 3.696.563.-Ft
bruttó összegért.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. október 31.

4. Pedagógiai szakszolgálathoz való csatlakozás
Tóth Ferencné polgármester: A kistérségi normatíva miatt van szükség a csatlakozáshoz. 42
gyerekre kell a hozzájárulást megfizetni. Havonta 35 ezer Ft körüli összegre van szükség. A
korábbi szakember havi kb. 100 ezer Ft-ba került. A korábbi évi szakember nem vállalta a
feladatot. Összesen 129 ezer forint a hozzájárulás 2009-ben. Nagyobb szolgáltatásért
kevesebb pénzt kell fizetni. A pénzügyi bizottság elfogadta és támogatta.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Bővülhet a gyerekek köre? A kisebb korosztály is részesülhet
benne? Az alcsútdobozi társulással mi történt?
Ujszászi Józsefné képviselő: A felmérés szerint részesülhetnek a gyerekek. A előző évek
alapján becsült érték.
Tóth Ferencé polgármester: Bicske felajánlotta, hogy legyen székhely és biztosítja a helyet.
A képviselő-testület az előerjesztés szerinti határozati javaslatot 10 igen szavazattal
elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
128/2009.(09.15.)Kth. számú
határozata
a pedagógiai szakszolgálati feladatok kistérségi
ellátás vonatkozásában hozott döntésről
1./ A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására
vonatkozó Megállapodásban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek fogadja el.
2./ Vállalja a Megállapodás III. fejezet 3.) pontja
szerinti évente felülvizsgált költségek, pénzügyi
hozzájárulások viselését, teljesítését.
3./ Vállalja, hogy nevelési-oktatási intézményével/
intézményeivel részt vesz a pedagógiai szakszolgálat
ellátásában.
4./ Felhatalmazza polgármesterét a pedagógiai
szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó Megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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5. Alapító okiratok módosítása: PH, ÁMK,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Tóth Ferencné polgármester: Ez a módosítás formai, a rendelet értelmében új számokat
kapnak a szakfeladatok, csak a számok változnak.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Mit jelent konkrétan?
Tóth Ferencné polgármester: Itt most csak a korábbi számok megváltoztatásáról van szó.
Jogharmonízáciról van szó.
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítását 10 igen szavazattal
elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
129/2009.(09.15.)Kth. számú
határozata
a Vál Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Vál Község Képviselő-testülete jogszabályalkotói
jogkörében eljárva a Vál Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát alábbiak
szerint módosítja:
Vál Község Képviselő-testülete az 5/2009.(III.27.) PM
tájékoztatóban megjelent államháztartási szakfeladat
rendjének módosításának megfelelően a Polgármester
Hivatal Alapító Okiratát az új, megváltoztatott számrend
szerint módosítja, egységes szerkezetben.
A módosított Alapító Okirat hatálybalépésének időpontja
2010. január 1.
Felelős: jegyző
Határidő: 2009. szeptember 30.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta az Általános Művelődési
Központ Alapító Okiratának módosításáról:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
130/2009.(09.15.)Kth. számú
határozata
az Általános Művelődési Központ Alapító
Okiratának módosításáról
Vál Község Képviselő-testülte jogszabályalkotói
jogkörében eljárva a Vál Község Önkormányzat
Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát
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az alábbiak szerint módosítja:
Vál Község Képviselő-testülete az 5/2009.(III.27.) PM
tájékoztatóban megjelent államháztartási szakfeladat
rendjének módosításának megfelelően az Általános
Művelődési Központ Alapító Okiratát az új, megváltozott
számrend szerint módosítja.
A módosított Alapító Okirat hatálybalépésének
időpontja 2010. január 1.
Felelős: jegyző
Határidő: 2009. szeptember 30.

Az Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítását a képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
131/2009.(09.15.)Kth. számú
határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Alapító Okiratának módosításáról
Vál Község Képviselő-testülete jogszabályalkotói
jogkörében eljárva a Vál Község Önkormányzat
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító
Okiratát alábbiak szerint módosítja:
Vál Község Képviselő-testülete az 5/2009.(III.27.)
PM tájékoztatóban megjelent államháztartási
szakfeladat rendjének módosításának megfelelően
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító
Okiratát az új, megváltoztatott számrend szerint
módosítja.
A módosított Alapító Okirat hatálybalépésének
időpontja 2010. január l.
Felelős: jegyző
Határidő: 2009. szeptember 30.

6./ Váli Faluszépítő- és védő Egyesület kérelme
Tóth Ferencné polgármester: Az egyesület csatlakozott egy nyílt naphoz . Kérik a testületet,
hogy a meghívott előadó 20 ezer Ft tiszteletdíját fizessék ki. Az egyesület 50 db Váli
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képeslapot és 50 db könyvet kapott. Ezzel kívánják segíteni az egyesületet. Pénzzel jelenleg
nem tudják. A pénzügyi bizottság a tárgyi támogatás mellett döntött.
A képviselő-testület 8 igen 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
132/2009.(09.15.)Kth. számú
határozata
a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület
támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület támogatási
kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy
50 db településünkről szóló kiadványt és 50 db
képeslapot térítésmentesen az Egyesület részére
ad, mely értékesítésből származó bevételt a rendezvény
költségeihez való hozzájárulás címén felajánl.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Sportpálya szennyvíz ellátása
Tóth Ferencné polgármester: A sportpálya szennyvíz ellátása elkészült és át lett véve. A
munka viszont többe került, mint amennyit korábban a bizottság megszavazott, ennek oka a
levegőztető akna beépítésével indokolható, a terveknek megfelelően.
Kéri a képviselő-testület támogatását a plusz költségek kifizetése ügyében.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a sportpálya szennyvíz ellátás plussz
költségét, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
133/2009.(09.15.)Kth. számú
határozata
a sportpálya szennyvíz ellátás plussz költség
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a sportpálya szennyvíz ellátás plussz költség
igényt elfogadja, a kifizetéshez hozzájárul.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Egyebek:
Tóth Ferencné polgármester: Beszámol a nyugdíjasklubban való részvételről.
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Zsebeházy Róbert képviselő: A Petőfi utca végén nincsen elsőbbségadás tábla.

Mivel több hozzászólás és vélemény nem hangzott el a polgármester megköszöni a részvételt
és az ülést bezárja.
- k. m. f. -

Tóth Ferencné
Polgármeter

Dr. Kiss Tamás
jegyző
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