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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 11-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak: 1./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  2./ Csókás Zsolt  képviselő 
  3./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  4./ Nagy Imréné   képviselő 
  5./ Nagy István  képviselő 
  6./ Sigmond Péter  képviselő 
  7./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  8./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
  l./ dr. Kiss Tamás  jegyző 
 
NAPIEND ELŐTT 
 
Az alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1 
fő képviselői létszámból 8 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal, hogy az 2. 
napirend tárgyalásával kezdje a képviselő-testület az ülést. A képviselő-testület a javaslatot 
egyhangúlag elfogadta, határozathozatal nélkül. 
Ezt követően a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra tesz javaslatot, melyet a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA  
 
1./ Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi 
buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás 
igénybevételéhez pályázati önrész elfogadásáról döntés 
 
Nagy István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megvitatta és támogatja a pályázat benyújtását. A bizottság javaslata, hogy az iskola 
költségvetésében biztosítsa a képviselő-testület a pályázati önerőt. 
 
Ujszászi Józsefné képviselő: A kivitelezés 2011-ben valósul meg nyertes pályázat esetén. Az 
elmúlt évben is beadtuk a pályázatot, akkor nem nyertünk.  
 
Nagy Imréné képviselő: Megerősíti, hogy nagyon fontos lenne az iskolában a nyílászárók 
cseréje, mert nagyon rossz állapotban vannak. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
    18/2010.(02.11.)Kth. számú 
     h a t á r oz a t a 
   közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez 
   pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról 
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   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az 1/2010.(I.19.9 ÖM rendeletben megjelent 
   bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 
   fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez 
   kapcsolódó, központosított előirányzatból származó 
   támogatás igénybevételéhez a pályázati önrészt 
   elfogadja az alábbiak szerint: 

- beruházás összköltsége: 22.995.263.-Ft 
- igényel támogatás:         18.396.210.-Ft 
-    önerő:                                4.599.053.-Ft 

 
   A képviselő-testület a pályázati önerőt az ÁMK 
   költségvetésében biztosítja. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2010. február 15. 
 
2./ Képviselői indítvány rendkívüli testületi ülés összehívására – népszavazás 2010. április 25-
ei új időpontjának kitűzéséről döntés 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: Hibát követtünk el, amikor május 2-át határoztuk meg a 
népszavazás idejének. Kaptunk a Váli Faluszépítő- és Védő Egyesülettől levelet, melyben azt 
javasolják, hogy április 25-én legyen a népszavazás időpontja. 
Érdemes-e ezen vitatkozni, vagy vitát nyitni, vita nélkül is eldönthetnénk a témát. 
 
Az alpolgármester felteszi szavazásra a kérdést, miszerint vita nélkül döntse el a képviselő-
testület a népszavazás időpontját. A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    19/2010.(02.11.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   népszavazás időpontjáról döntés vita nélkül 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   vita nélkül dönt a népszavazás időpontjáról. 
 
Ezt követően a népszavazás időpontjára tett javaslatot, április 25. napját teszi fel szavazásra az 
alpolgármester, melyről a képviselő-testület 3 igen, 1 nem és 4 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    20/2010.(02.11.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   döntés a népszavazás kitűzésének április 25. napjáról  
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a népszavazás 2010. április 25. napjára történő 
   kitűzéséről nemleges döntést hozott. 
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Kárpáti Hajnalka képviselő: Illett volna tudni, mikor a május 2-áról döntöttünk, hogy az nem 
jó időpont. Így most többe fog kerülni a falunak a népszavazás.  
 
dr. Berecz  Botond alpolgármester: Döntsön arról a képviselő-testület, hogy a mai napon 
határozzuk meg a népszavazás időpontját. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Most már teljesen mindegy, hogy mikor döntünk. 
 
Ádám Zsuzsanna váli lakos: Nem érti a képviselő-testületet. A május 2-i időpontot 
egyhangúlag megszavazták, most miért nem jó az április 25-ei időpont. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a alpolgármester megköszöni a részvételt 
és az ülést bezárja. 
 
      -k.m.f.- 
 
 
      dr. Berecz Botond     dr. Kiss Tamás 
         alpolgármester                                                         jegyző 
 
 
 


