JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. április 29-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./ Ujszászi Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként van jelen:
1./ dr. Kiss Tamás
2./ Fábián Lászlóné
3./ Oláh Gyárfás

jegyző
ÁMK gazdasági vezető
Toldi Horgász Egyesület Elnöke

NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő
képviselői létszámból 9 fő jelen van.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal, hogy az 5.
napirendi pontot a Jelentés a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló után tárgyalja a
képviselő-testület.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Az utóbbi időszak különböző problémáira tekintettel javasolja,
hogy válasszon a képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőket.
Tóth Ferencné polgármester: Az SZMSZ módosítása szükséges ahhoz, hogy jegyzőkönyv
hitelesítőket válasszunk.
A képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül javasolja a SZMSZ módosításának
tárgyalását.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását a módosítással együtt egyhangúlag
elfogadta, határozathozatal nélkül.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Tóth Ferencné polgármester: Felolvassa az írásos előterjesztést. Tájékoztatást ad a Vértes
Többcélú Kistérségi Társulási ülésen tárgyalt napirendről, a hozott döntésekről.
Szabó Éva váli lakos: Kéri, hogy az április 23-i zárt ülésen hozott határozatot ismertesse.
Tóth Ferencné polgármester: Nem hozott a képviselő-testület határozatot.
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A két ülés közötti beszámolóval kapcsolatban nem volt kérdés, felteszi szavazásra a
polgármester, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott,
határozathozatal nélkül.
2./ Toldi Horgász Egyesület beadványa
Oláh Gyárfás egyesület elnöke: A Toldi Horgász Egyesület felhatalmazott, hogy egyeztetést
kezdeményezzek a bérbeadó tulajdonosokkal és a bérlő alcsútdobozi Önkormányzattal a
záporvíz tározó hasznosítása tárgyában. A terület előkészítése és a megfelelő vízjogi
engedélyek beszerzését követően a záporvíz tározó és környezete többcélú felhasználásra
tehető alkalmassá, horgásztó létesítése, jóléti vízfelület kialakítása, természetvédelmi célú
vízszolgáltatás, belvíztározás.
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta a
kérelmet és javasolja elfogadásra. Az egyesület a fejlesztést pályázati forrásból kívánja
megvalósítani, üzleti tervet kell készíteni.
Oláh Gyárfás egyesület elnöke: UMVP pályázatra nyújtjuk be igényünket. Költségvetésünk
szerint a területnek vízzel való feltöltése 40-60 mFt. A terület tulajdonjoga hat településé. A
későbbiekben nem lesz szükség, hogy az önkormányzatoknak pénz kell betenni. Nem
profitorientált vállalkozást szeretnénk csinálni, eredményt nem tudunk elérni. Cél, hogy a
tulajdonos település lakói jól érezzék magukat.
Tóth Ferencné polgármester: Megkérdezi, hogy az érintett települések, önkormányzatok
foglalkoztak-e a témával.
Oláh Gyárfás egyesület elnöke: Tabajd támogatásáról biztosított, Felcsút ugyan ezt meg
kívánja valósítani, mint önkormányzat, Óbarok és Kajászó még nem jelzett vissza.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Amikor a záporvíz tározó kialakítása volt a téma, akkor arról
volt szó, hogy bizonyos ideig nem lehet horgásztavat kialakítani. Ha az Alcsúti horgásztavat
is beleszámolom, rövid szakaszon sok tó alakult ki, amely a Váli-víz hozamát teljesen
lehetetlenné teszi. Az utóbbi 10 év tapasztalata, hogy a Váli-víz élővilága 80 %-ban
kipusztult. A Váli-víz hozama nem bír el ennyi tavat, ezért nem támogatom.
Oláh Gyárfás egyesület elnöke: Környezetvédők vagyunk, vigyázunk a természetre.
Készítettünk egy tanulmányt, mely az ökológiai vízbázist és a növényzetet vizsgálja a Válivíz mentén. Megtörtént a tó feltöltése, 20 nap alatt üzemi szintet elérte. A vízmozgás nem
veszélyes a halakra.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Az előző képviselő-testület hozta azt a döntést, hogy 100
évre bérbe adja Alcsútdoboz önkormányzatának a záporvíz tározót. Nem tudom, hogy Vál
miről dönt. Arról dönthet, hogy csak abban az esetben bólint rá, amennyiben a saját rétjeit és
halastavát nem tudja olyan talajvíz magassággal ellátni, hogy teremjen is.
Oláh Gyárfás egyesület elnöke: Négy társaság szeretné ezt a tavat valamilyen módon üzembe
helyezni. Én fogom egyedül megkérdezni. Van egy civil szervezet, aki azt szeretné, hogy a
hat önkormányzat tulajdonosi jogát gyakorolja. Ennek van egy gesztus értéke.
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Tóth Ferencné polgármester: Támogató önkormányzatokat vár az Horgász Egyesület.
Alcsútdoboz dönthet másként is. Jó lenne ha a terület hasznosulna.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Igazat adok Berecz alpolgármester úrnak, hogy az érintett
önkormányzatok bérbe adták Alcsútdoboznak a záporvíz tározót. Alcsútdoboznak kötelessége
lenne, amíg megkapta a bérleti jogot, hogy karbantartsa a területet.
Tóth Ferencné polgármester: A szakhatóságnál fog eldőlni. Az a cél, hogy mielőbb
hasznosuljon a terület.
Oláh Gyárfás egyesület elnöke: Ezt a beruházást valaki meg fogja csinálni.
Csókás Zsolt képviselő: Nem a tulajdonosi jogunkról mondtunk le, csak bérbe adtuk a
területet. Szeretnénk, ha az önkormányzat beleszólhatna ki és miként fogja hasznosítani a
területet.
dr. Kiss Tamás jegyző: Tulajdon jog nem vész el, rendelkezési jog van. Rendelkezésről
mondott le az öt részes önkormányzat. Alcsútdoboz rendelkezik 100 évig a záporvíz
tározóról. Határozott időre kötött megállapodásról van szó.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Ismervén az önkormányzatok közötti „jó” viszonyt,
Alcsútdoboz ki fogja hajtani, hogy ő rendelkezzen a hasznosításról. Vannak pozitív részei a
dolognak, minden egyes létrehozott vizes terület a környezetnek jó. Amennyiben a
szakhatóságok úgy vélik, hogy ez a terület elárasztható, akkor nagy valószínűséggel meg is
lehet tenni. Amennyiben olyan tevékenységgel rendelkezik, hogy le kell ereszteni,vannak-e
tervek arra, hogy mi képpen lehet megcsinálni és mennyi ez a víz?
Oláh Gyárfás egyesület elnöke: Nincs tervünk, vannak szabályok.
Szabó Éva váli lakos: A Váli-víz , mint élőhely fokozatosan megy tönkre. A záporvíz tározó a
nevében szereplő célnak épült, nem halastónak.
Tóth Ferencné polgármester: A programban van belvíz tározás. A szakhatóságok engedélye
fontos.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a Toldi
Horgász Egyesület kérelmét, melyet a képviselő-testület 6 igen és 3 nem szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
67/2010.(04.29.)Kth. számú
határozata
Toldi Horgász Egyesület kérelméről döntés
zárporvíz tározó ügyébe
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Toldi Horgász Egyesület kérelmét megtárgyalta
és abban az esetben támogatja a záporvíz tározó
hasznosítását, horgásztóvá történő kialakítását,
amennyiben a szakhatósági hozzájárulások
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lehetővé teszik.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3./ Beszámoló Vál Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodásáról
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. A bizottság javaslta, hogy az
írásos előterjesztés kerüljön felolvasásra, hogy az otthon ülő váli állampolgárok is
tájékoztatást kapjanak az önkormányzat gazdálkodásáról.
A könyvvizsgálói jelentésben leírtak alapján elfogadásra került a beszámoló. A vonatkozó
jogszabályok értelmében az ÁSZ részére megküldjük jelentésünket.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A számszaki résszel kapcsolatban elmondja, hogy vannak olyan
tételek, amelyek részletesen kifejtenek, és vannak olyanok, amelyet hiába kérünk, akkor sem
részleteznek. Ilyen az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, egyéb bérleti díj, Ezek
megfoghatatlan számok. Az egyéb juttatás olyan nagyságrendű összeg, amibe a költségvetés
elfogadásakor nem látunk, zavar, hogy nem tudjuk mit takar.
Tóth Ferencné polgármester: A számviteli törvényt nem mi alkotjuk. Az egyéb juttatásba
beletartozik a tanfolyam díj is, a közösségi ház bérleti díja.
Csókás Zsolt képviselő: Az ÖTV alapján joga és kötelessége a költségvetést figyelemmel
kísérni, felvilágosítást kérni és kapni. Mit takar az egyéb juttatás és külső személyi juttatás? A
hatályos jogszabályok, törvényi előírások figyelembe vételével tesszük fel kérdéseinket,
melyre nem kapunk választ. Két kérdésre várjuk a választ, amit több ízben is
megfogalmaztunk, ilyen a jegyző költségtérítése, és a pénztárkönyvbe betekintés. Addig én
nem fogadom el a zárást, míg nem kapunk választ, nem tisztázzuk a dolgokat.
Tóth Ferencné polgármester: Az egyéb juttatás a hivatalban dolgozó 10 főre vonatkozik, az
építéshatóság, jegyző, alpolgármester, polgármester, szemüveg költség, vizsga díjak,
tanfolyami díjak. A külső személyi juttatás soron az alpolgármester, polgármester tiszteletdíja,
jegyző költségtérítése, volt képviselő elmaradt tiszteletdíja. Én mint polgármester az
adatközlést nem megtagadom, hanem amihez az érintett nem járul hozzá, azt az adatot nem
hozom nyilvánosságra. Két éve húzódik ez a téma, nem tudnak egyesek belenyugodni, más
zsebébe turkálnak. A jegyző vonatkozásában én vagyok a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Nem kell személyeskedni. Ez nem befolyásolja a 2009. évi költségvetést. A pénzforgalmi
teljesítést mutatja be a zárás. A MÁK felé teljesítettük a zárással kapcsolatos jelentést.
Módosítani már nem tudjuk az adatokat. Ha június 30-ig nem fogadja el a képviselő-testület a
zárszámadást az állami hozzájárulás kerül veszélybe. Nem beszélve arról, hogy az ÁSZ felé is
el kell küldeni jelentésünket. Ezek tény számok, pénzügyileg teljesültek.
Csókás Zsolt képviselő: Az önkormányzatnál a megfelelő ember nem tud értelmezni
törvényeket. Fordított felállásban van, mint amire hivatkozik. A feltett kérdéseinkre jogunk
van megtudni a választ.
Tóth Ferencné polgármester: Amibe a képviselő betekinthet nem akadályoztuk meg. A
személyeskedést be kell fejezni. Ettől a falu többet vár el tőlünk.
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Kárpáti Hajnalka képviselő: A könyvvizsgálói jelentésben 72 mFt hiány szerepel.
Tóth Ferencné polgármester: Ne hiányról van szó. Az ingatlanvagyon kataszterben a
változások vezetése nem jól történt, ebből adódik az eltérés. Nem pénzforgalomról van szó.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Kötelezettség – kölcsön tartozás 75.191 eFt.
Tóth Ferencné polgármester: Más a hitel állomány és más a hiány. 112 mFt volt a tartozás az
előző testülettől.
Csókás Zsolt képviselő: Az ÁMK %-osan nem lépte túl a költségvetést.
Ujszászi Józsefné képviselő: A megbízási szerződés, ill. részmunkaidős, félállás – ebből
adódnak eltérések.
dr. Kiss Tamás jegyző: Az egyéb juttatás %-os teljesítése magas, de az egyéb költségtérítés
teljesítése nulla. Ez könyveléstechnika. A hiány azt jelenti, hogy nincs meg valami, az eltérés
azt jelenti, hogy nem azok a számok vannak. Jelen esetben számszaki eltérés van.
Sigmond Péter képviselő: A mostani állapot szerint van 30 mFt működési hitel, 37 mFt
kifizetetlen számla, felveszünk 36 mFt-ot az útfejlesztésre. Meddig mehet ez így, mikor
következik be a csőd? Nem tudjuk a kölcsönöket visszafizetni. Mikor kell bejelenteni a
csődöt?
Tóth Ferencné polgármester: 37 mFt a kifizetetlen számla állomány, 30 mFt a kintlévőség.
Szorgalmazni kell az adóhátralékok behajtását, érdekeltségi hozzájárulások behajtását.
30 mFt folyószámla hitelt kaptunk. 36 mFt felvételétől nem félek, 3 év türelmi idővel fizetjük,
akkor már lejár a viziközmű hitel. 15 év visszafizetési kötelezettséggel vesszük fel. A
viziközmű hitelhez hozzá kellett tenni. A előző testület az önkormányzat ingatlanjai után az
érdekeltségi hozzájárulást nem fizette meg a tervhez képest. A hitelfedezetet saját
költségvetésből kell biztosítani. Emlékszem Sigmond képviselő úr felvetésére, amikkor azt
javasolta, hogy 100 mFt hitelt vegyünk fel és emeljük fel az építményadót. Ha az előző
testület gazdálkodott volna, akkor könnyebb helyzetbe lennénk. Az előző testület 200 mFt
beruházást nem hajtott végre. Jó lenne, ha a jogalkotók tudnák, hogy az önkormányzatnál mi
van. Nem mindegy, hogy a falut fejlesszük, vagy elsorvasztjuk. Nem mindegy hány lakos él a
településen. Minél több pályázati forrás elnyerésével, minél több hitel felvételével a települést
fejlesszük.
Sigmond Péter képviselő: A képviselők nem személyeskedni akarnak, hanem azt keresik hol
lehet spórolni. Belső spórolást akarják. A költségtérítés magas, azon lehet csökkenteni, akár
egyénileg, akár határozattal is.
Tóth Ferencné polgármester: Nem csak a költségtérítésre, bérre is vonatkozik, azt kell nézni,
hogy mögötte milyen teljesítmény van. A támogatásokat meg lehet vonni, az önként vállalt
feladatokat meg lehet szüntetni.
Szabó Éva váli lakos: Konkrét számokat kérnénk a jegyző, polgármester és alpolgármester
költségtérítése és fizetése tekintetében. Miért kell 6 fő a gyermekjóléti szolgálatra? A
képviselő-testület megszüntette a közművelődési feladatellátást, ellenben jelenleg másfél fő
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látja el. A hivatalban 8 fő volt, most 10 fő van. Mennyi a munkába járás költségtérítése, kik
azok a személyek akik jogosultak rá?
A polgármester ellentmondásba került mondatával, miszerint Válba egyre több az üres ház és
fogy a lakónépesség.
Tóth Ferencné polgármester: A jegyző köztisztviselő, adatai nem nyilvánosak. A
gyermekjóléti szolgálatnál 1 fő főállás, 1 fő részmunkaidős kollega és Óbarok, Tabajd
településen 2-2 fő részmunkaidőben látja el a feladatot. Az l fő részmunkaidős az ÁMK-nál
félállásban foglalkoztatott, mellyel 900 eFt visszafizetéstől mentesült az önkormányzat. A
közművelődési feladatokat nem látja el 1,5 fő, szabadidős program szervezéssel félállásban
van megbízva egy fő, a hivatalban közcélúként dolgozó kolleganő nem csak közművelődési
feladatokat lát el.
dr. Kiss Tamás jegyző: 2009. évben + 1 fővel kellett számolni, Vázsonyiné helyére felvételre
került l fő pénzügyes.
Tóth Ferencné polgármester: A képviselő-testületnek van felhatalmazása bérfedezettel együtt.
A munkába járás költsége annak jár, akinek az állandó lakcíme nem Vál. Kötelező kiadás a
pénzügyesnek, építésügyi dolgozóknak, jegyzőnek a hétvégi hazautazása. Igen vannak a
településen üresen álló eladó házak, de nem tudják eladni mert sokat kérnek érte. Nem
lakóparkot szeretnénk, hanem még egy Csokonai és Ürményi utcát. Teljesen új lakóövezetet
szeretnénk. Legyenek párhuzamos osztályok és az óvoda megteljen. l987-ben volt az utolsó
telekkialakítás az önkormányzatnál.
Szabó Éva váli lakos: Tudomásom szerint az óvodában és az iskolában is van
gyermekvédelmi felelős. Azért jött létre az ÁMK, hogy minden poszton egy főt
foglalkoztassanak, ezzel is spórolni lehet. Ezzel szemben mint a két intézménynél van
gyermekvédelmi felelős.
Ujszászi Józsefné képviselő: Gyermekvédelmi felelős van az Óvodában de csak
órakedvezménnyel, amire pótlék jár, az iskolában nincs gyermekvédelmi felelős, a képviselőtestület megszüntette.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a polgármester felteszi szavazásra a 2009. évi
zárszámadást, melyről a képviselő-testület 5 igen 1 nem és 3 tartózkodással döntött. A
zárszámadási rendelet nem került elfogadásra.
4./ Beszámoló az oktatási és nevelési intézmények 2010/2011. évi csoport meghatározásáról
Tóth Ferencné polgármester: Az intézmények beszámolóikban megindokolták a csoportok
létrehozását, létszámait. Az iskolában 15 tanulócsoport, az óvodában 4 tanulócsoport
létrehozása szükséges a gyermeklétszám arányában.
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta az oktatási és nevelési
intézmények 2010/2011. évi csoport meghatározását, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
68/2010.(04.29.)Kth. számú
határozata
az oktatási és nevelési intézmények 2010/2011. évi
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csoport meghatározásról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az oktatási és nevelési intézmények 2010/2011. évi
csoport meghatározásáról az alábbiak szerint döntött:
- Iskola: 15 tanulócsoport
- Óvoda: 4 tanulócsoport
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 30.
5./ Váli Önkéntes Tűzoltósággal kötendő megbízási szerződés elfogadása közterületek
fűkaszálására
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést
megvitatta és javasolja elfogadásra az alábbi módosításokkal:
- 3. pont – április 30. napjától
- 5. pont. –kiegészül augusztus 7.
A szerződés 2010. október 31-ig szól, az aláírás napján lép hatályba.
Csókás Zsolt képviselő: Miért határozott időre, miért október 31-ig szól a szerződés?
Tóth Ferencné polgármester: Költségvetési évre szól a szerződés. Ezzel a megállapodással az
önkormányzat plussz forrást biztosít a hiteltörlesztéshez.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Vannak közmunkásaink, ingyen és bérmentve nem lehetett
volna megoldani ezen feladatokat?
Tóth Ferencné polgármester: Igen vannak közmunkásaink, de csak egy eszközünk van. A
munkához a feltételek csak a Tűzoltóságnak vannak meg. Megfelelő képesítéshez kell kötni a
munkát. Olyan feladatokat látnak el, ami évek óta elmaradt. Pontos kimutatást készített a
Tűzoltóság az eddig elvégzett munkákról.
Nagy István képviselő: A tűzoltó autó hitel törlesztése 10 éven keresztül havi 144 eFt-ba
kerül. Az önkormányzattól a kaszálásra kapott összeghez még havonta 60 eFt-ot kell tenni.
Duplájába kerül a gépkocsi fenntartás. Kevesebb jut fejlesztésre, beszerzésre, munkahelyi
körülmények javítására a tűzoltóságnál.
A képviselő-testület a Váli Önkéntes Tűzoltósággal kötendő megbízási szerződést a
módosításokkal 9 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2010.(04.29.)Kth. számú
határozata
Váli Önkéntes Tűzoltósággal megbízási szerződés
közterületek fűkaszálására
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Váli Önkéntes Tűzoltósággal a
Megbízási szerződést Vál község közterületeinek
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főkaszálására.
Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási
Szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ SZMSZ módosítása
Csókás Zsolt képviselő: Az SZMSZ módosítással kapcsolatos kérésemet visszavonom.
Szeretném, ha az Idegenforgalmi, Kulturális- és Oktatásfejlesztési Bizottság továbbra is
működhetne. A bizottság is ezen véleményt 4 igen szavazattal támogatja.
dr. Kiss Tamás jegyző: Olyan nincs, hogy visszavonja képviselő úr a javaslatát. Volt egy
testületi döntés, hogy az SZMSZ módosítással kapcsolatos előterjesztést hozzam a képviselőtestület elé.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal levette napirendről az SZMSZ módosítását, melyről az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
70/2010(04.29.)Kth. számú
határozata
SZMSZ módosítás napirendről levételéről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az SZMSZ módosítással kapcsolatos előterjesztést
leveszi a napirendről.
7./ Bejelentések
- SZMK kérelme Gyermeknap áramellátásával kapcsolatban
Tóth Ferencné polgármester: A Gyermeknap megtartására kijelölt hely az új szabadidő
központ volt, ami sajnos nem készült el. Az árvíz miatt a Kultúrkert sem alkalmas terület. A
volt sportpályát a Kastély Kft. felajánlotta térítésmentesen a rendezvény megtartására.
Javaslom, hogy adjon be a hivatal a Vértes Többcélú Kistérségi Társuláshoz pályázatot az
Elkülönített Alapból kérjünk támogatást az áramellátás költségeire.
A képviselő-testület
9 igen szavazattal elfogadta és támogatta a Gyermeknap
megrendezéséhez a volt Sportpálya helyszínét, az áram ellátás költségeinek fedezetére
pályázat benyújtását a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás Elkülönített Alaphoz. A
képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
71/2010.(04.29.)Kth. számú
határozata
a Gyermeknap helyszínének és áram ellátásának
biztosításáról döntés
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Gyermeknap helyszínéül a volt Sportpályát
jelöli ki, az áram ellátás költségeinek fedezetéhez
pályázatot nyújt be a Vértes Többcélú Kistérségi
Társulás Elkülönített Alaphoz.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Haszon-kölcsön szerződés a Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel
Tóth Ferencné polgármester: Egyesület, civil szervezet pályázathat az épület felújításra és
mivel a tűzoltó szertár az önkormányzat tulajdonában van haszonkölcsön-szerződés
megkötése szükséges.Nyílászárók cseréjére adja be a pályázatot, mely 50 %-os támogatást
nyújt.
Két döntést kell hozni a képviselő-testületnek, elsőként a haszonkölcsön szerződést, hogy az
Önkormányzat az ingatlant haszonkölcsönbe adja a Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek,
másrészt egy megállapodást kell kötni, hogy a Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázzon az
ingatlan felújítására, valamint a pályázat elnyerése esetén a felújítási, korszerűsítési
munkálatokat elvégezze.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Haszonkölcsön-szerződést, melyről az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2010.(04.29.)Kth. számú
határozata
az Önkormányzat és a Váli Önkéntes Tűzoltó
Egyesület között haszonkölcsön-szerződés
aláírásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
haszonkölcsön-szerződést köt a Váli Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel a Tűzoltószertár igénybevételére.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal hozzájárul, hogy a Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesület
pályázzon a Tűzoltószertár korszerűsítésére, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2010.(04.29.)Kth. számú
határozata
a Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel megállapodás
pályázat benyújtásáról a Tűzoltószertár felújítására
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel Megállapodást
köt, hogy pályázatot nyújtson be a Tűzoltószertár
felújítására, korszerűsítésére.
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9./ Konyha üzemeltetésre vonatkozó pályázat kiírás
Tóth Ferencné polgármester: Milyen feltételekkel írjuk ki a pályázatot?
Csókás Zsolt képviselő: A rendezvény naptár összeállításakor került szóba, hogy az
önkormányzat fizeti a rendezvények költségeit a közösségi házban. Érdemes lenne
szétbontani valami megegyezéssel a két dolgot.
Tóth Ferencné polgármester. Az ÁNTSZ előírások miatt nem lehet szétbontani. Javaslom,
hogy az előzőekben már megfogalmazott feltételekkel hirdessük meg a közösségi ház
hasznosítását.
A képviselő-testület meghirdeti hasznosításra a Közösségi házat a korábban megfogalmazott,
ugyan azokkal a feltételekkel. A pályázat beadási határideje 2010. május 28. A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
74/2010.(04.29.)Kth. számú
h a t á r oz a t a
Közösségi ház hasznosításának meghirdetése
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
meghirdeti hasznosításra a Közösségi házat.
A pályázati kiírás a korábbi feltételekkel kerül
meghirdetésre.
A pályázat beadási határideje: 2010. május 18.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. május 30.
- Egyebek
dr. Milvius Lóránt képviselő: Kéri a képviselő-testületet, hogy valamilyen szintig a Vajda J.u.
14. szám alatti volt iskola épület állagát meg kell óvni, pénzt kell rá adni, vagy szerezni. A
legszükségesebbeket ki kell javítani.
Tóth Ferencné polgármester: Jogos a felvetés. Azt el kell mondani, hogy az előző testület
CÉDE pályázaton 8 mFt-ot nyert állagmegóvásra, melyet nem használt fel. Ha a szükséges
munkákat elvégezték volna, nem lenne most ilyen gond.
dr. Milvius Lóránt képviselő: Lényegesen veszélyesebb ha nem teszünk semmit.
Tóth Ferencné polgármester: Meg kell nézni a pályázati lehetőségeket. Megnézetjük az
építész kollegákkal, tegyenek javaslatot.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Árajánlatot kell kérni helybéli vállalkozóktól.
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Megemlíti a Jókai utca feljáró közvilágítás gondját. Hathatós levelet, felszólítást kell írni az
üzemeltetőnek a hiba kijavítása ügyében.
Szabó Éva váli lakos: Felkéri a képviselő-testületet, hogy már ne adjon el semmilyen
ingatlant.
Tóth Ferencé polgármester: A képviselő-testület olyan ingatlant ad el, amire nincs szükség.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt
és az ülést bezárja.

-k.m.f.-

Tóth Ferencné
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző
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