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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. április 7-i rendkívüli üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  4./ Nagy Imréné  képviselő 
  5./ Nagy István  képviselő 
  6./ Sigmond Péter  képviselő 
  7./ Ujszsászi Józsefné  képviselő 
  8./ Zsebeházy Róbert   képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
  dr. Kiss Tamás   jegyző 
  Kokas László   tervező 
 
 
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, hogy a 
bejelentésekben az önerő pályázatról kell meghozni a döntést. 
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag, határozathozatal nélkül 
elfogadta. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Óvoda pályázatával kapcsolatos előkészítő döntések 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az óvoda pályázat rövid határideje miatt szükséges döntéseinket 
meghozni. Kértünk ajánlatokat az óvoda terv elkészítésére, és felkértük Kokas László 
tervezőt, hogy készítsen egy koncepció tervet. 
 
Kokas László tervező: Az óvoda terv elkészítésére kaptam felkérést, mely felkérésnek eleget 
téve egy koncepció tervet készítettem a képviselő-testület részére. A tervezési terület a 
Kultúrkert. A terület rendezését is végig kell gondolni. Egész egységben szeretnénk 
gondolkodni. Az I. Világháborús emlékmű meghatározó. Ismerteti a tervet, a belső tereket. 
 



 2

Ujszászi Józsefné képviselő: A törvény is hivatkozik arra, hogy a közlekedőket több 
funkcióval lássuk el. Az új óvoda megépítésével minőségileg változna a helyzet. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Megkérdezi, hogy bölcsődei csoportnak van-e hely? 
 
Kokas László tervező: Az öt foglalkoztató azt célozza meg, hogy az 5. csoport a bölcsődei 
csoport lehet. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A pályázatban nem szerepelhet bölcsődei csoport. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: Mi változott napokon belül a helyszínt illetően, mert a Vajda u. 
14. szám alatti volt iskola épület helyére terveztük az óvodát. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Azért változott a helyszín, mert tehermentes ingatlanra lehet 
pályázatot benyújtani. 170 mFt a pályázati összeg, melyből 100 mFt a támogatás, a 70 mFt 
saját erő pedig úgy oszlik meg 35 mFt önerő alaptól pályázat benyújtás és 35 mFt saját 
forrásból 18 mFt fejlesztési hitelből, ill. 17 mFt saját erő. 
 
Zsebeházy Róbert képviselő: A Kultúrkert nem ártér – kérdezi. Mikor kell beadni a 
pályázatot? 
 
Kokas László tervező: Nem ártéri terület. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Április 20-ig kell beadni a pályázatot, költségvetéssel együtt. 
 
Fébertné Ág Erzsébet óvónő: Az épület mellett a szabadtéri terület mennyi? – kérdezi. 
 
Kokas László tervező: Sok. Az egész terület 9200 m2, a beépítés kb. 800 m2. A lehetőség 
adott a további fejlesztésre, bővítésre is. 
 
Bechtold Tamás váli lakos: Megkérdezi, hogy a rendezési terv szerint mi a Kultúrkert 
besorolása? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Válaszolva a kérdésre – belterület. 
 
A polgármester elsőként a terület kijelölésre vonatkozó javaslatát teszi fel szavazásra 
miszerint a Vál, 556 hrsz-ú „Kultúrkert” közparkon kívánja az új óvodát megépíteni. A 
képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, melyről az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete   
    63/2010.(04.07.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   az új óvoda megépítésére 566 hrsz-ú „Kultúrkert” 
   közpark kijelölésről 
   
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   úgy határozott, hogy az új óvoda megépítését 
   a Vál, 566 hrsz-ú, „Kultúrkert” közparkban kívánja 
   megvalósítani. 



 3

 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
Ezt követően a terv elkészítésére benyújtott ajánlatok közül Kokas László tervező megbízását 
teszi fel szavazásra az óvodaterv elkészítésére vonatkozóan. A képviselő-testület a javaslatot 
7 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    64/2010.(04.07.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   Kokas László tervező megbízása az óvoda terv 
   elkészítésére 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a beérkezett tervezői ajánlatok alapján Kokas 
   Lászlót bízza meg az óvoda terv elkészítésével. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
A pályázat benyújtását teszi fel szavazásra a polgármester 170 mFt össz bekerülési költséggel, 
100 mFt támogatási összegre, 70 mFt saját erő megfizetéssel, melyből 35 mFt-ot az önerő 
alap pályázatból  kívánunk realizálni. A képviselő-testület a felvetést 7 igen szavazattal és 1 
tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    65/2010.(04.07.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
       új óvoda építésre pályázat benyújtásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   pályázatot nyújt be óvodaépítésre 170 mFt 
   bekerülési költséggel, 100 mFt támogatási 
   összegre, 70 mFt saját erő megfizetéssel. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2010. április 20. 
 
A polgármester az önerő alap pályázat benyújtását teszi fel szavazásra, mely a Szt. István tér 
és Kossuth utca útfelújítás 36 mFt-os saját erő 50 %-a, azaz 18 mFt vissza nem térítendő 
támogatásra vonatkozik. 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    66/2010.(04.07.)kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
         önerő alap pályázat benyújtásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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   önerő alap pályázatot nyújt be 18 mFt vissza 
   nem térítendő támogatásra. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: folyamatos 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
és az ülést bezárja. 
 
     -k.m.f.- 
 
 
  Tóth Ferencné     dr. Kiss Tamás 
  polgármester           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 


