JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné
2./ dr. Berecz Botond
3./ Csókás Zsolt
4./ Kárpáti Hajnalka
5./ dr. Milvius Lóránt
6./ Sigmond Péter
7./ Ujszászi Józsefné
8./ Zsebeházy Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként van jelen:
1./ dr. Kiss Tamás
2./ Krúdy Péter
3./ Zelena Zsolt

jegyző
iskola igazgató
közalk.tanács tag

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 azzal a kiegészítéssel,
hogy zárt ülésen ingatlan ügy, és személyi ügy kerül megtárgyalásra.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 8 igen szavazattal elfogadta,
határozathozatal nélkül.
A polgármester ismerteti az előző zárt ülésen hozott határozatokat.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
l./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Zsebeházy Róbert képviselő: Kérdezi, hogy az iskolakonyha gázszivárgás miért az
önkormányzatot érinti?
Tóth Ferencné polgármester: Azért mert a gázszivárgás abban az időszakban volt, amikor
még nem történt meg a birtokba adás, átírás.
Az előző évhez hasonlóan a civil szervezetek terem igényüket benyújtják, mely alapján
hatalmazzuk fel az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottságot a
terembérlettel kapcsolatos képviselő-testületi döntés előkészítésével.
A lejárt határidejű határozatban szereplő településközpont kialakítására benyújtott pályázat
elbírálását központilag felfüggesztették.
Kérdezi, hogy a szabadidős park június 5-re, a Gyermeknapra készen lesz-e?
Zsebeházy Róbert képviselő: A Gyermekek Jövője Alapítvány kuratóriuma ülésezett, több
vállalkozót megszólítottunk a szabadidős park kialakítása ügyében, folynak a tárgyalások.
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Mivel több kérdés nem hangzott el a két ülés közötti jelentéssel kapcsolatban, a polgármester
felteszi szavazásra a civil szervezetek terem igényével kapcsolatos döntés előkészítő anyag
elkészítését az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság felhatalmazására,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
3/2010.(01.28.)Kth. számú
határozata
a civil szervezetek terem igény felméréséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza az Idegenforgalmi, Kulturális- és
Oktatásfejlesztési Bizottságot, hogy a civil
szervezetek által benyújtott terem igénnyel
kapcsolatos döntés előkészítő anyagot készítse
el és terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési
Bizottság elnöke
Határidő: 2010. március 31.
2./ Közfoglalkoztatási terv elfogadása
Tóth Ferencné polgármester: A településen 3 fő részesül rendszeres szociális segélyben, 62 fő
regisztrált munkanélküli van. A rendelkezésre állási támogatásra (RÁT) 11 fő jogosult, mely
személy köteles az álláskeresési megállapodás, illetőleg a közfoglalkoztatás keretében
felajánlott munkát elfogadni. Abban az esetben, ha a támogatásra jogosult
közfoglalkoztatásban vesz részt munkabért kap, mely munkabérből az önkormányzati
hozzájárulás 4.667.-Ft/fő (10 fő esetében), illetve 5.683.-Ft (1 fő esetében).
Csókás Zsolt képviselő: Megkérdezi, jól érti, akkor 11 fő napi 8 órában foglalkoztatva lesz az
önkormányzatnál. Előzetes egyezetés után igénybe lehet venni a munkájukat.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a Közfoglalkoztatási tervet, melyről az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2010.(01.28.)Kth. számú
határozata
Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta és elfogadta a Közfoglalkoztatási
Tervet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. 02.15. (hatályba lépés időpontja)
3./ 2010. évi költségvetési terv I. fordulója
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Tóth Ferencné polgármester: A költségvetés első fordulójánál a keretszámokat határozzuk
meg. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést véleményezte, javasolja
elfogadásra azzal, hogy az ÁMK Közalkalmazotti Tanács véleményét vegye figyelembe a
béren kívüli juttatást tervezze be. Az egyszeri kereset kiegészítést az állam téríti. Ezt az
összeget hagyjuk bent a költségvetésben, az ÁMK ossza fel cafeteria keretében.
Az ÁMK vezetője és az iskolaigazgató így el tudja fogadni a költségvetési tervezetet.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az ÁMK 7 mFt-os kifizetetlen számla állománya miből adódott,
mi a garancia, hogy ki tudjuk fizetni. Az önkormányzatnál 40 mFt VELŐ pénz be van
tervezve. A beruházásból nem lesz semmi, az összeget sem kapjuk meg, miért kell ezt
tervezni? Az 50 mFt ingatlanértékesítés bevétel miből tevődik össze? Megemlíti a háziorvosi
támogatást. Javasolja, hogy a költségtérítés csak számla ellenében kerüljön kifizetésre.
Tóth Ferencné polgármester: A kifizetetlen számlák felgyülemlésének három oka volt. Az
ingatlanértékesítések, ill. előleg befizetések, melyek meghiúsultak. 27.1 mFt
kötelezettségvállalásunk volt, az ingatlanra a vevőkijelölés megtörtént, az adásvétel nem jött
létre. A Damjanich u. 2. szám alatti ingatlan bevétel elmaradás, 4.4 mFt adó kintlévőség,
Felcsút község tartozása, 3 mFt hiteltörlesztés, 3 mFt ingatlan vásárlás, E-ON közmű számlák
kifizetése, 2.4 mFt tankönyv részletfizetés. A központi költségvetéstől kapott összeggel napi
likviditási gondjaink vannak. Az adóbevételek növelése érdekében a külterületen épült
ingatlanadó kivetés ügyében az ellenőrzés folyik. A VELŐ 40 mFt a fejlesztési hitel
felvételhez szükséges, hogy a hitelképesség mutatója jó legyen. Ha az elmúlt években a
lakóövezet megvalósult volna, a pénz a számlánkon lenne. Ez ígérvény.
A háziorvosi rezsi, ügyeleti díj, egy szakfeladat. A költségtérítést számla ellenében fizessük
ki – ezzel költséget nem tudunk megtakarítani.
Ujszászi Józsefné képviselő: Az ÁMK-nál felgyülemlett 7 mFt kifizetetlen számla nem
felelőtlen gazdálkodás eredménye, hanem finanszírozás hiánya.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a költségvetés I. fordulójával kapcsolatban a
polgármester felteszi szavazásra a kérdést, miszerint a költségvetési javaslatot a hivatal
dolgozza ki és a költségvetési rendelet tervezett terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2010.(01.28.)Kth. számú
határozata
a költségvetés átdolgozásáról, a költségvetési
rendelet előkészítéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi
költségvetés tervezet I. fordulóját, melyet
visszaad kidolgozásra a költségvetési rendelet
megalkotásához.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2010. február 15.

3

4./ A képviselő-testület 2010. évi munka és ülésterve
Kárpáti Hajnalka képviselő: Az áprilisi ülésre lenne célszerű áttenni az oktatási és nevelési
intézmények csoport meghatározását.
Ujszászi Józsefné képviselő: Igen, célszerű dönteni május 31-ig törvényi változás miatt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület 2010. évi munka és
üléstervét a javasolt módosítással, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2010.(01.28.)Kth. számú
határozata
a képviselő-testület 2010. évi munka és üléstervének
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a 2010. évi munka és üléstervet.
5./ A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet elfogadása
Zsebeházy Róbert képviselő: Ez a rendelet tervezet teljes egészében a törvényből lett
kimásolva. Ezeket egy éve is ismerjük.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Megkérdezi, mikor teszünk pontot a probléma végére, meddig
húzzuk az időt.
dr. Kiss Tamás jegyző: Sok olyan szakasz van a rendelet tervezetben, melyet az Ötv.
tartalmaz, eltérni nem is lehet tőle. A Választási eljárásról szóló törvényből és az Ötv-ből
kellett a rendeletet megalkotni, mivel az önkormányzatnak kötelező ilyen rendeletet alkotni.
Tóth Ferencné polgármester: Láttuk a választ, a bíróság kimondta, ha helyi rendelettel
rendelkezünk, akkor kell kiírni a népszavazást. Határnapot nem szabott meg.
dr. Berecz Botond alpolgármester: A rendelet tervezet 5.§. (1) bekezdés d) pontját javasolja
módosítani 10 %-ra.
A képviselő-testület a módosító indítványt 5 igen, 2 nem és 1 tartózkodással elfogadta,
határozathozatal nélkül.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A helyi népszavazás lehet-e az országgyűlési választással egy
napon?
Tóth Ferencé polgármester: Egy időben nem lehet népszavazás és országgyűlési választás.
Ádám Zsuzsanna: A bírósági végzésben nem az szerepel, hogy akkor kell kiírni a
népszavazást amennyiben van rendelet, hanem akkor, ha megfelelő számú állampolgár
kezdeményezi. A bejelentéstől számított 30 napon belül köteles kiírni a népszavazást a
képviselő-testület.
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A képviselő-testület a módosítási javaslattal együtt elfogadta a helyi népszavazásról és népi
kezdeményezésről szóló rendeletet 8 igen szavazattal, melyről az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2010.(02.01.)Ktr. számú
rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
Zsebeházy Róbert képviselő: A rendelet elfogadását követően lehetőség van, hogy kitűzzük a
népszavazás időpontját?
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület a népszavazás időpontjáról dönt. Arról kell
dönteni, hogy kiírja a testület vagy nem, mely időpontra.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Van egy bírósági döntés. Számomra érthetetlen, hogy akkor
miért kell a képviselő-testületnek dönteni. Benne van a lehetőség, hogy most sem lesz
megszavazva, viszont van egy jogerős döntés, a kettő üti egymást.
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület dönt a népszavazás kiírásáról.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Ki kell írni a népszavazást, a dátumot határozzuk meg.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Megszabta a bíróság a feladatot, végre kell hajtani.
Tóth Ferencné polgármester: Úgy szavazzon a képviselő-testület, honnan veszünk 2 mFt-ot a
népszavazásra, valamint okafogyottá vált kérdés a Földhivatal állásfoglalása alapján. A lehető
legkésőbbi időpontra kellene kitűzni a népszavazást, mivel a rendezési terv átdolgozás alatt
van, ami ismét bekerül a Földhivatalhoz. Nemcsak anyagi vonzatát kell nézni a
népszavazásnak, hanem a későbbi befektetők tekintetében is át kell gondolni az ügyet.
Csókás Zsolt képviselő: A népszavazást kezdeményezőktől kérdezi – a Földhivatal
nyilatkozata és az elhangzottak alapján okafogyottá vált a népszavazás – el tudják-e fogadni?
Szabó Éva: Ha a képviselő-testület hoz egy olyan határozatot, hogy három éven belül nem
lesz lakópark, akkor nem kell megtartani a népszavazást. Kérdezi, mennyi az az intervallum,
ami alatt ki kell írni a népszavazást?
dr. Kiss Tamás jegyző: Elmondja, hogy 72 nap és 4 hónap közötti időpontra kell kiírni a
népszavazást.
Ádám Zsuzsanna: A népszavazást eredménye a falu akarata, mely kötelező a képviselőtestületre nézve. Ha a népszavazáskor nemleges válaszok érkeznek, nem lehet belterületbe
vonni a területet, a Földhivatal nyilatkozatában is leírta, de viszont a képviselő-testület a
rendeletében belterületbe vonhatja.
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Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület a szakhatósági véleményeken kívül
mondhatja azt, belterületbe vonást eszközöl. A 40 mFt akkor jár a befektetőtől, ha a terület az
ingatlan nyilvántartásban belterületként szerepel.
Ádám Zsuzsanna: Az okafogyottság akkor léphet fel, ha a képviselő-testület a feltett kérdések
tekintetében hoz egy olyan határozatot, hogy három évig nem épül lakópark., ill. a rendezési
tervben nem vonja belterületbe a területet.
Felhívja a figyelmet, hogy az Ötv. értelmében az állampolgárok az önkormányzatiságot a
képviselő-testület útján és népszavazás útján gyakorolhatják.
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testület nem hozhat olyan döntést, hogy három évig
nem hoz létre lakóparkot, már csak azért sem, mert a következő képviselő-testületet nem
hozhatja ilyen helyzetbe.
Zsebeházy Róbert képviselő: Ragaszkodik a népszavazás megtartásához, de mi van akkor, ha
érvénytelen a népszavazás?
Bajor György váli lakos: A 40 mFt nem fix pénz. Az elképzelés falun kívüli falu volna. A
belterületbe vonás nagy haszon a befektetőnek, tovább adja és utána lesz, ami lesz.
Tóth Ferencné polgármester: A községben a rendezési terv szerint bármit tervezhet a
befektető.
10 perc szünet
Tóth Ferecné polgármester: A népszavazás kiírásához többségi döntés szükséges. Nagy
felelősségnek tartom olyan dologban dönt a képviselő-testület, melynek nagy költség kihatása
van és a településnek nem biztos, hogy hoz anyagi hasznot.
A polgármester felteszi szavazásra a népszavazás időpontját 2010. május 2. napjára, melyet a
képviselő-testület 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
7/2010.(01.28.)Kth. számú
határozata
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2010. január 28. napján megtartott tervezett,
nyilvános ülésén a jelenlévő l fő polgármester
és 7 fő helyi önkormányzati képviselő szavazatával
az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület által
kezdeményezett, két kérdést tartalmazón helyi
népszavazás időpontját 2010. május 2. napjára
tűzi ki.
A jelenlévők szavazati aránya 6 igen, és
2 tartózkodás volt.
A képviselő-testület utasítja a Helyi Választási
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Iroda vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: a törvény rendelkezése szerint
Felelős: jegyző
6./ Fejlesztési hitelfelvételhez javaslat
7./ Számlavezető pénzintézet módosításra javaslat
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja a K&H Banktól a 36 mFt hitel felvételét 15 éves futamidőre, 3 éves
türelmi idővel. A számlavezetést, hitel átvitelt a továbbiakban a K&H Banknál intéznénk,
ugyanis a jelenlegi pénzintézetnél jelentős kamatokat fizetünk. Ismerteti az elmúlt évi kamat
kiadásokat.
A 36 mFt a Szt. István tér és Kossuth utca útfelújítás saját erő összege, melyről a támogatási
szerződés megkötésekor hitelszerződésnek kell lenni.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Mi az oka annak, hogy az egyik bank ad hitelt a másik nem? Ezt
korábban nem tudtuk? Meddig halmozható még a hitelállomány, adósság halmaz?
Tóth Ferencné polgármester: Ingatlan fedezet miatt nem tudtunk váltani. A számlavezetési
megtakarításból a hiteltörlesztést teljesíteni tudjuk.
Sigmond Péter képviselő: Nem csak ennyi hitelt kellene felvenni, hanem 136 mFt-ot és az
óvodát felépíteni. Vezessük be a dupla építmény adót, minden állampolgár elfogadná a
döntésünket a fejlesztés érdekében.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Nyugodtan válthatunk bankot mert nem befektetni
akarunk, hanem hitelt kérünk. Ha a jelzálogként felajánlott ingatlant elfogadja a bank, akkor
lehet váltani. A falufejlesztésen gondolkodni kell, a 36 mFt önrész is ahhoz kell.
Szabó Éva váli lakos: Mi nem a falufejlesztés ellen vagyunk. Az nem gáncsoskodás, ha
különböző módon képzeljük el a falufejlesztést.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Egyfolytában lakóparkról beszélnek. Ez csúsztatás. Van
egy fejlesztési terve a településnek, hogy hogyan lehet fejleszteni.
Csókás Zsolt képviselő: Fejlesztési elképzelése van mindenkinek. Meg lehet nézni, hogy
melyik négy évben milyen fejlesztés volt.
Ujszászi Józsefné képviselő: A képviselő-testület mindent megtesz annak érdekében, hogy a
falut előre vigye.
A polgármester felteszi szavazásra a K&H Banktól a 36 mFt fejlesztési hitel felvételt, 15 éves
futamidőre, 3 évi türelmi idővel, a Szt. István tér és Kossuth L.u. útfelújítás saját erő
biztosítására. A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2010.(01.28.)Kth. számú
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határozata
36 mFt fejlesztési hitel felvétele a K&H Banktól
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
36 mFt fejlesztési hitel vesz fel a K&h Banktól
15 éves futamidőre, 3 évi türelmi idővel a
Szt. István tér és Kossuth u. útfelújítás saját
erő biztosítására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a számlavezető pénzintézet módosításáról szóló döntést teszi fel szavazásra a
polgármester, mely alapján 2010. április l. napjától a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-t
választja számlavezető pénzintézetként. A képviselő-testület 6 igen, 1 nem, és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2010.(01.28.)Kth. számú
határozata
számlavezető pénzintézet módosításáról döntés
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-t 2010. április l.
napjától számlavezető pénzintézetként választja,
ajánlata alapján.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzintézettel
a szükséges intézkedéseket tegye meg, a szerződést
írja alá.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. április 1.
Ezt követően a hitelfelvételhez a jelzálog fedezetként a Közösségi ház és a Vajda J.u. 36.
szám alatti ingatlant ajánlja fel a képviselő-testület, melyről 6 igen szavazattal és 2
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2010.(01.28)Kth. számú
határozata
hitelfelvételhez jelzálog fedezet felajánlása
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a K&H Banktól történő hitelfelvételhez jelzálog
fedezetként a Vajda J.u. 16. szám alatti Közösségi
házat és a Vajda János u. 36. szám alatti ingatlant
ajánlja fel.
8./ Szt. István tér és Kossuth u. útfelújítás közbeszerzési eljárásának előkészítése
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Tóth Ferencné polgármester: Elkészült a beruházás műszaki és pénzügyi ütemterve. A
közbeszerzési eljárás megindításához közbeszerzési szakértőt kell választani. A kivitelezés
üteme a Szt. István tér bejezésére vonatkozóan 2010. július 31., ill. a Kossuth u. augusztus 31.
A Kormány egy fedezetkezelő szervezetet hozott létre, melynek havi 100 eFt-ot kell fizetni.
Ezzel az összeggel is nő a beruházás költsége. Három ajánlat érkezett közbeszerzési szakértő
megbízásra.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A Faluszépítő- és védő Egyesület adott-e ötleteket a
beruházáshoz? Nem kellett volna bevonni, ill. belefolyni a munkába?
A három közbeszerzési szakértői ajánlatból a képviselő-testület a Sugallat Kft. ajánlatát
fogadta el a teljes körű közbeszerzési eljárás lebonyolítására bruttó 1.262.500.-Ft összegért. A
képviselő-testület 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2010.(01.28.)Kth. számú
határozata
közbeszerzési szakértő megbízásáról a Szt. István
tér és Kossuth u. útfelújítás közbeszerzésének
lebonyolításához
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Sugallat Kft.-t (2461 Tárnok, Ősz u. 2.)
bízza meg a Szt. István tér és Kossuth u.
útfelújítás közbeszerzési eljárás lebonyolításával
bruttó 1.262.500.-Ft összegért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9./ Egyebek
- Váli Faluszépítő- és védő Egyesület támogatási kérelme Csángó Hétre
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és javaslata a képviselő-testület felé, hogy a költségvetés elfogadását követően
hozza meg döntését.
Zsebeházy Róbert képviselő: Miért nem lehet most dönteni, ez nem nagy összeg.
A képviselő-testület 4 igen, 3 nem és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta a Csángó
Hét költségeinek támogatásáról.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2010.(01.28.)Kth. számú
határozata
Váli Faluszépítő- és védő Egyesület támogatási
kérelméről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület támogatási
kérelméről nem hozott döntést.
-

Fejér Megye Közgyűlése határozata, felhívása

Tóth Ferencné polgármester: Tájékoztató anyag. A képviselő-testület már az előzőekben
hozott ezzel kapcsolatban döntést, hogy nem kíván foglalkozni a játékkaszinó beruházással.
-

Egészségház tervezői árajánlat

Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja keretösszeget bruttó 2,5 mFt-ban határozza meg a képviselőtestület. Az ajánlatban szereplő árat magasnak tartja.
Csókás Zsolt képviselő: Nem ismerem a tervezői szokásokat, de kicsit magasnak tartom az
összeget.
-

Vajda János u. 36. „rendőr lakás” felújítása

Tóth Ferencné polgármester: Kértünk árajánlatot a felújítási munkákra, ablak cserére,
burkolat javításra. Sajnos helyi vállalkozó nem adott be ajánlatot.
A burkolat cserére 141.265.-Ft, a nyílászárók cseréjére 587.250.-Ft összegért érkezett ajánlat.
Véleményem kezdjük el a felújítást mielőbb. A fűtés leválasztásához külön terveket kell
készíteni.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az ajánlatban meghatározott összegeket elfogadva a
Vajda János u. 36. szám alatti lakás felújításáról döntött, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
13/2010.(01.28.)Kth. számú
határozata
Vajda János u. 36. szám alatti „rendőr lakás”
felújításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vajda János u. 36. szám alatti „rendőr lakás”
felújítási munkáira adott ajánlatot elfogadja,
- burkolat csere: 141.265.-Ft (munkadíj)
- nyílászáró csere: 587.250.-Ft (anyag+munkadíj)
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
munkálatokat rendelje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Zsebeházy Róbert képviselő lemondása a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
tagságról

Zsebeházy Róbert képviselő: Szeretné felolvasni a bizottsági tagságról szóló lemondását.
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A polgármester megvonta Zsebeházy Róbert képviselőtől a szót.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A képviselő úr bizottsági tagságról szóló lemondása érinti a
képviselőtársait is. Ne felejtsük el, hogy ez a testület önszántából több mint 20 mFt-ot
adományozott a településnek, amikor úgy döntött, hogy nem vesz fel tiszteletdíjat.
Tóth Ferencné polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságba ne válasszon Zsebeházy Róbert képviselő helyett új tagot,
három fős maradjon a bizottság.
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2010.(01.28.)Kth. számú
határozata
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
tagjainak meghatározásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
nem döntött a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság tagjainak meghatározásáról.
Csókás Zsolt képviselő: Elmondja, hogy a rendezvénynaptár összeállításakor szóba került és
szervezés alatt van egy jótékonysági koncert egy rákos kislány megsegítésére. A koncert
február 16-án a Római Katolikus Templomban kerül megtartásra. Fellépnek az Általános
Iskola tanulói és Mága Zoltán hegedűművész. A cél nemes, több szervezet összefogásáról van
szó.
Szabó Éva váli lakos: A képviselő-testületnek volt egy felkérése a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság felé, hogy a hivatalban dolgozók költségtérítés kifizetését
vizsgálja ki, mi az eredmény?
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság meghozta
döntését. A bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet.
Sigmond Péter képviselő: A bizottság az ellenőrzést elvégezte, átnézte a bizonylatokat. Olyan
összegű kifizetés nem történt, mint ami elhangzott.
Szabó Éva váli lakos: Megkérdezi, hogy a jegyző úr naponta jár Veszprémből dolgozni?
Tóth Ferencné polgármester: Kéri, hogy ne személyeskedjen senki. A per folyamatban van.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt
és az ülést bezárja, zárt ülést rendel el.
-k.m.f.Tóth Ferencné
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző
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