JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
2013. március 28-án

Jelen vannak: Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,
Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő,
Dr. Balogh Lóránd jegyző,
Kocsis Irén óvodavezető, Körmendi Mónika óvoda közalkalmazotti tanács
NAPIRENDI ELŐTT
Ádám Zsuzsanna alpolgármester köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy a polgármester Úr
távolléte miatt Ő vezeti le a Képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 5 fő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Kárpáti Hajnalka és Krúdy Péter képviselőkre,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra.
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül.
Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, hogy jelenlévő vendégeket érintő
napirendeket tárgyalja elsőként a képviselő-testület, valamint a 6. és 13. napirendet javasolja
levenni a napirendről. A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot 5
igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül, az alábbiak szerint.
NAPIREND
Tárgy:

Előterjesztő

1./ Közoktatási megállapodás felmondása

Ádám Zsuzsanna
alpolgármester
Ádám Zsuzsanna
alpolgármester
Ádám Zsuzsanna
alpolgármester
Ádám Zsuzsanna
alpolgármester
Ádám Zsuzsanna
alpolgármester
Ádám Zsuzsanna
alpolgármester
Ádám Zsuzsanna
alpolgármester
Ádám Zsuzsanna

2./ Óvodai körzet meghatározása
3./ Óvodai beíratás időpontjáról döntés
4./ A két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
5./ Lejárt határidejű határozatok teljesítésérül szóló beszámoló
elfogadása
6./ Szociális ellátásokról szóló rendelet tervezet megvitatása
- I. forduló
7./ Közterület védelméről szóló rendelet tervezet megvitatása
- I. forduló
8./ Fejérvíz Zrt. levelének (bérleti díj) megvitatása
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9./ Állami tulajdonban lévő területek önkormányzati tulajdonba
szerzéséről szóló döntés módosítása
10./ Vál, Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan hasznosítása
11./ VÁLI ÚT Hagyományőrző Egyesület kérelmének megvitatása

alpolgármester
Ádám Zsuzsanna
alpolgármester
Ádám Zsuzsanna
alpolgármester
Ádám Zsuzsanna
alpolgármester

12./ Egyebek
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1-2. Napirend
Tárgy: Közoktatási megállapodás felmondása
Tárgy: Óvodai körzet meghatározása
Ádám Zsuzsanna: A közoktatási megállapodás tanévre szól, ennek értelmében augusztus 31.
napjával szűnik meg. Már az előzőekben tárgyalt e témáról a képviselő-testület, akkor
meghozta döntését. Mivel a megállapodás felmondásra kerül, meg kell határozni az óvodai
felvételi körzetet, ami Vál település területe.
Dr. Balogh Lóránd: A közoktatási megállapodást három hónappal a tanév megkezdése előtt
kell felmondani, de a felmondást legkésőbb május 31-ig kell közölni a másik féllel, így a
felmondás szabályosan megtörtént.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot a Napközi otthonos Óvoda
felvételi körzetének meghatározásáról:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2013.(III.28.) számú határozata
a Napközi otthonos Óvoda felvételi körzetének meghatározásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXV. törvény 43.§ (3) bekezdése alapján a Napközi otthonos Óvoda felvételi körzetét Vál
Község teljes közigazgatási területében állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
3./ Napirend
Tárgy: Óvodai beíratás időpontjáról döntés
Kocsis Irén: Törvényi változás miatt fenntartói feladat az óvodai beiratkozás rendjének a
kiírása. Tartalma meg van határozva, mely a hirdetményben feltüntetésre került. A felvételkor
a 3. életévét betöltött gyermeket fel lehet venni. Szeptember 1-től 25 gyermek lehet egy
csoportban, természetesen a gyerekekre jutó m2-t is figyelembe kell venni.
Kárpáti Hajnalka: Ez azt jelenti, hogy a jövő évben a nagycsoportot az augusztus végéig
született gyermekek teszik ki?
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Kocsis Irén: Igen. 10 nyári gyerek van.
Kárpáti Hajnalka: A családi háttér meghatározó dolog a gyereknél.
Kocsis Irén: 39 nagycsoportos korú gyermek van. Mind a négy csoportot át kell szervezni. A
bejövő gyereklétszám 25 fő. A beiratkozást meg kell várni a pontos létszám miatt. Utána
tudunk majd dönteni a csoport létszámról és összetételről.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal döntött az óvodai beiratkozás időpontjáról.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2013.(III.28.) számú határozata
az óvodai beiratkozás időpontjáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás időpontját 2013.
április 23-tól április 30-ig terjedően, 8 óra és 16 óra közötti időpontban határozza meg.
Felelős: Óvodavezető
Határidő: azonnal
4./ Napirend
Tárgy: A két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
Ádám Zsuzsanna felolvassa a beszámoló szövegét.
Kárpáti Hajnalka: A 20 mFt elírás?
Ádám Zsuzsanna: Nem elírás, az elmúlt két év alatt 20 mFt-ot kellett visszafizetnünk az előző
képviselő-testületek téves döntései vagy lépései miatt.
Krúdy Péter: Az 1,6 mFt felszíni víz beruházást érintő összeget miért nem az állam fizette,
ugyanis átvette az adósságot.
Dr. Balogh Lóránd: A hiteleket vette át az állam. Az ilyen ki nem fizetett számla állományra
nem terjedt ki a konszolidáció.
Krúdy Péter: Az önkormányzati adósságot vállalja át az állam, én így értelmeztem. Akkor ez
így nem igaz.
Dr. Balogh Lóránd: A ki nem fizetett számla állományunk az ÖNHIKI-ből lett rendezve. A
felszíni vízzel kapcsolatos számlatartozással kapcsolatban próbáltunk egyezkedni, de a többi
érintett önkormányzat is kifizette. Az egyezség alapján kamatot nem követeltek rajtunk, csak
a tőke részt. Amennyiben nem fogadtuk volna el ezt a megoldást, úgy a kamatokkal
körülbelül kétszer ekkora követeléssel élt volna a faktor cég.
Krúdy Péter: A beszámolóban megemlítésre került, hogy a munkaügyi bíróságra járás nem
szívderítő. A volt vezetőkkel a pert az önkormányzat kezdeményezte, akkor az sem szívderítő.
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Az iskola perét átvette a KIK. Ha az önkormányzatnak haszna van, el kell menni a
tárgyalásra.
Ádám Zsuzsanna: Egyik munkaügyi pert sem az önkormányzat indította.
A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámolót 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2013.(III.28.) számú határozta
a két ülés közti fontosabb eseményekről szól beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Napirend
Tárgy: Lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
Dr. Balogh Lóránd: A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Társulás költségvetését elfogadta a
képviselő-testület, melyet majd módosítani szükséges.
Krúdy Péter: A könyvtárosi állásról nem hallottam. Az óvoda vezetői állás egy évre lett
meghirdetve.
Dr. Balogh Lóránd: Az óvodavezető állás meghirdetése a törvényességi felhívással
kapcsolatos anyagok között szerepelt, nem önálló napirendként. Egyeztettem a volt
törvényességi felügyeleti referensünkkel, aki elmondta, hogy példa értékűek a törvényességi
felhívásokra meghozott döntések és rendeletmódosítások. Az óvodavezető állásra a pályázat
benyújtásának határideje holnap jár le. Eddig még egy pályázat sem érkezett.
Krúdy Péter: Miért egy évre lett meghirdetve az óvodavezetői állás?
Dr. Balogh Lóránd: A képviselő-testület ilyen döntést hozott.
Krúdy Péter: Az iskola igazgatói állás miért nem lett újra megpályáztatva az elmúlt évben? Itt
van most a válasz.
Dr. Balogh Lóránd: A törvényességi felhívásnak eleget tettünk.
Krúdy Péter: Először törvényt sértünk, utána eleget teszünk?
Kárpáti Hajnalka: Az iskola igazgatói pályázat kiírásnál, mivel a KIK átvette és ők újra fogják
pályáztatni, ezért nem írtunk 5 évet a pályázatba.
Krúdy Péter: Ha sikertelen volt a pályáztatás, 30 napon belül újra meg kellett volna
pályáztatni. Itt nem ez történt, hanem megbíztunk valakit. Óvodavezetőt sem lehet megbízni
még egyszer.
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Ádám Zsuzsanna: Az iskolánál a pályáztatás azért maradt el, mert a döntés vége nem futott
volna ki, amíg az előző igazgatónak lejár a mandátuma.
Krúdy Péter: Május 30-án járt le. Amíg a pályázat nem jár le, addig meg lehet bízni valakit.
Dr. Balogh Lóránd: Szeretném megismételni, hogy a kormányhivatal felhívásának a
Képviselő-testület eleget tett, így a döntés meghozatalával a törvényesség helyreállítása
megtörtént.
Ádám Zsuzsanna: A könyvtárról a költségvetésben döntött a képviselő-testület, hogy mennyit
szán erre a feladatra. A megyei könyvtárral kötött megállapodásban benne van, hogy hány
órában kell foglalkoztatni a könyvtárost. A könyvtár működtetése kötelező feladat. A
könyvtárosi állás nem közalkalmazott, hanem a polgármester megbízottja.
Kárpáti Hajnalka: Heti 3x4 órában kötelező a könyvtárat nyitva tartani.
Krúdy Péter: A könyvtárról, ill. könyvtárosi állásról előterjesztést nem kaptam.
Ádám Zsuzsanna: Az állás meghirdetése benne volt a Válinfóban.
Krúdy Péter: Én nem olvasom a Váli újságot, mert politikai lapok nem érdekelnek.
Ádám Zsuzsanna: Mindenkinek szíve joga, hogy olvassa-e a Váli újságot, csak akkor ne
mondja, hogy nem kap tájékoztatást. A Képviselő-testület elé kerültek a könyvtárosi
pályázatok is, és együttesen választottuk ki a megbízott személyét.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót 4 igen és 1 nem
szavazattal fogadta el, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
50/2013.(III.28.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6-7. Napirend
Tárgy: Szociális ellátásokról szóló rendelet tervezet megvitatása – I. forduló
Tárgy: Közterület védelméről szóló rendelet tervezet megvitatása – I. forduló
Dr. Balogh Lóránd: A törvényességi felügyeleti felhívás alapján kötelezővé vált a rendelet
tervezetek társadalmasítása. Közzétesszük a rendelet tervezeteket, és véleményezhetik a
település lakói. A településnek szüksége van új szociális rendeletre, ezzel egységes
szerkezetbe foglaljuk a szociális ellátásokat, melyet könnyebben átláthatnak az ügyfelek is.
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A közterület védelméről szóló rendelettel a településünk arculatának javítása lenne a cél.
Szabályozni az együttélési feltételeket, a lakosok életkörülményeit. Hulladék égetés,
közterület tisztán tartása, óvadék fogalmának bevezetése.
A bizottsági ülésen javaslatként hangzott el, hogy a szociális rendeletbe kerüljön bele, hogy
az ápolási díj mellett 4 órában lehet munkát végezni, ill. hogy az ápolási díjat kapó személy a
kötelezettségét teljesíti-e, ezt ellenőrizni fogjuk.
A közterület védelméről szóló rendeletbe javasolja a bizottság belevenni, az utcanév táblák
pótlását. A hirdetések csak kijelölt helyeken legyenek, óvadék a szórólap terjesztésre is.
A képviselő-testület a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet első olvasatát a javasolt módosításokkal 5 igen szavazattal elfogadta,
melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
51/2013.(III.28.) számú határozata
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
első olvasatának elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló rendelet tervezetét első olvasatban elfogadja, további átdolgozásra
alkalmasnak tartja.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet-tervezet végső változatát társadalmi
véleményeztetést követően terjessze elő Képviselő-testület 2013. áprilisi, soron következő
ülésére.
Felelős: jegyző
Határidő: 2013. április havi képviselő-testületi ülés
Krúdy Péter: A település területén a település képet rontó tevékenység ellenőrzése kinek a
feladata?
Dr. Balogh Lóránd: A műszakis kollégának már most is munkakörébe tartozik, hogy minden
nap végigmegy a településen. Ha van valami probléma a településen, a közcélúakat oda
irányítja, ugyanis az Ő feladata a közcélú munkások koordinálása is.
Krúdy Péter: Zöld hulladék elszállítást említi.
Dr. Balogh Lóránd: A VHG Kft.-vel kötött megállapodásban szerepel, hogy évente 8
alkalommal szállítja el a zöld hulladékot a településről. Valószínűleg Válban nincs ekkora
igény erre a szolgáltatásra és nem fogjuk kihasználni, de a közbeszerzésben benne volt, ezért
muszáj ellátni a feladatot a szolgáltatónak.
Ádám Zsuzsanna: A zöld hulladék szállítás a tavaszi három hónapban és az őszi három
hónapban fog történni, két alkalommal a temetőkből szállítja el a szolgáltató a hulladékot. A
közeljövőben küldi a szolgáltató a tájékoztatót a számlával együtt.
Krúdy Péter: A szemétégetésnél csak napra korlátozzuk, óra ne legyen meghatározva. A
madarak fészkelő helyeinek megtisztítása a közterületen, ezt hogyan értsem?
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Dr. Balogh Lóránd: Valóban félreérthető a megfogalmazás. Pontosítani fogjuk.
Ádám Zsuzsanna: A fészekrakó hely előtti ingatlan.
Dr. Balogh Lóránd: Ez egy rendelet tervezet. Számos módosítás lehetséges még.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a
közterületek védelméről szóló önkormányzati rendelet első olvasatát, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2013.(III.28.) számú határozata
a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a közterületek védelméről szóló
önkormányzati rendelet első olvasatának elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a
közterületek védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezetét első olvasatban elfogadja,
további átdolgozásra alkalmasnak tartja.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet-tervezet végső változatát társadalmi
véleményeztetést követően terjessze elő a Képviselő-testület 2013. áprilisi soron következő
ülésére.
Felelős: jegyző
Határidő: 2013. április havi képviselő-testületi ülés
8./ Napirend
Tárgy: Fejérvíz Zrt. levelének (bérleti díj) megvitatása
Ádám Zsuzsanna: Miért 25 % a bérleti díj csökkentése? Voltunk egy társulási ülésen, ahol ott
volt a Fejérvíz Zrt. képviselője, aki elmondta, hogy megpróbálták arányosítani a
településekhez mérten a települési hozzájárulásokat. A korábbi évekhez hasonlóan a
karbantartásra a jövőben is fordítanak majd, ezért kérték a hozzájárulást. Tettünk egy
nyilatkozatot, hogy elfogadhatónak tartjuk a 25 %-os bérleti díj csökkentést, de nem mehet a
karbantartás rovására. A költségvetési tartalék rovására megy a csökkentés. Ennek a
csökkentésnek akkor van jelentősége, ha nagy javításra van szükség és nem fedezi a
karbantartási díj. Szerencsére a mi hálózatunk még újnak mondható, így komoly gondok nem
léphetnek fel remélhetőleg.
Kárpáti Hajnalka: A bizottság tárgyalta az előterjesztést és a 75 % bérleti díjat javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2013.(III.28.) számú határozata
a Fejérvíz Zrt.-vel kötött váli szennyvíz közműre vonatkozó bérleti díjról
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja a váli szennyvíz közműre
vonatkozó Fejérvíz Zrt. által fizetett bérleti díjnak, a jelenlegi díj 75 %-ára való csökkentését.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Fejérvíz Zrt.-vel történő tárgyalások
lefolytatására és a szerződés módosítás előkészítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9-10./ Napirend
Tárgy: Állami tulajdonban lévő területek önkormányzati tulajdonba szerzéséről
szóló döntés módosítása
Tárgy: Vál, Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan hasznosítása
Dr. Balogh Lóránd: Döntött a képviselő-testület, hogy az állami tulajdonban lévő Nagypincét
szeretné visszaigényelni hasznosításra. Felvettük a kapcsolatot a NFA-val. Nem csak egy
hrsz-ról van szó, hanem a Nagypince mellett még négy ingatlanról. A Nagypince jelenlegi
használója jogalap nélküli használó. A tervünk, hogy a pince használhatóságát növeljük, a
felszín feletti területen a közmunka programot is beindíthatnánk. A határozat módosítás ezt
célozná.
A Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan elidegenítéséről korábban döntött a képviselő-testület.
Többször meghirdettük az ingatlant. Az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy
apportként felajánlja vállalkozónak a területet.
Krúdy Péter: A szabadidőteret milyen formában képzeli el az önkormányzat?
Ádám Zsuzsanna: Állami kötelező feladat ellátáshoz tudjuk visszaigényelni a területet.
Krúdy Péter: A mezőgazdaságot támogatja az állam. Igen, a magángazdálkodást. Most pont
azt fogjuk megszüntetni. Ki lehetne adni a területet ugyanannak a gazdálkodónak, aki jelenleg
is használja a pincét.
Dr. Balogh Lóránd: Történt egyeztetés a vállalkozóval. Nem sértjük a tevékenységét. Milyen
beruházás, mikor fog megvalósulni azt nem látjuk előre. Azt sem tudjuk még, hogy az állam
hogyan áll ehhez a kérésünkhöz.
Ádám Zsuzsanna: A cél nem a vállalkozó veszélyeztetése. Van egy adottság, esetleg az
önkormányzat tudja kezelésbe venni az ingatlant. Ez lenne az első lépés.
Krúdy Péter: Közmunka program. 2010. évben volt egy ilyen, hogy az állami földeket vissza
lehetett volna igényelni. A testület elutasította, hogy nem tud embereket bevonni.
Dr. Balogh Lóránd: Változott az ellátási forma. Jelenleg 30 nap kötelező munkavégzést
minden segélyezettnek el kell látnia. Az akkori kiírásokban 100 ha területekről döntöttek, ez
ahhoz képes kicsi terület. Egy 100 ha-s területet az Önkormányzat sem tudna önállóan
megművelni.
Ádám Zsuzsanna: Korábban az állami földek visszaigénylésének feltétele önkormányzati
szociális földalap rendelet lett volna. Ilyenünk nem volt. Jelen állapotban nem csak a
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Nagypincéről van szó, hanem mellette négy területről is. Ezért gondoltuk a közmunka
programot.
Dr. Balogh Lóránd: A pincerendszer mint olyan, nem az NFA-hoz tartozna, hanem MNV
Zrt.-hez, de az állam maga sem tudta eddig, hogy az alatt a terület alatt egy pince rendszer
húzódik.
Krúdy Péter: Közmunkára fogjuk az embereket kiküldeni a földekre?
Dr. Balogh Lóránd: Az Önkormányzat szándéka elsősorban a pincerendszer vagyonkezelésbe
vétele, a többi terület csak a használhatóságot javítaná, és ha más célra is hasznosíthatnánk, az
csak előnyt jelenthet.
Kárpáti Hajnalka: Több önkormányzatot lehetett látni, ahol közmunkával megtermelték a
közétkeztetéshez az alapvető élelmiszereket.
Krúdy Péter: Lehet, hogy 100 ha-ról volt szó, de ha akkor visszaigényeljük a földeket, nagy
előnyben vagyunk. Nem múlhatott a döntés egy rendeleten.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a 43/2013.(II.14.) számú határozat
módosítását, mely az állami tulajdonba lévő földterületek tulajdonba ill. vagyonkezelésbe
kérésére vonatkozik. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2013.(III.28.) számú határozata
a 43/2013.(II.14.) számú határozat módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 43/2013.(II.14.) számú
határozatát módosítja akként, hogy a Vál 3702/1 hrsz-ú ingatlanon túl a Vál 3701, 3702/2,
3702/4 és a 3702/5 hrsz-ú ingatlanokat is önkormányzati tulajdonba, illetve vagyonkezelésbe
kéri a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől, annak
érdekében, hogy a területeken önkormányzati feladatellátás valósulhasson meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ádám Zsuzsanna: A Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlant próbáljuk meg meghirdetni
munkahelyteremtő beruházási területnek.
Krúdy Péter: Milyen konkrét ajánlat van? Bővítsük ki a kört az értékesítéssel. Ne zárjuk ki
annak a lehetőségét sem.
Dr. Balogh Lóránd: A határozati javaslatot ki kell egészíteni, hogy eladásra is meghirdeti a
képviselő-testület nem csak beruházásra a területet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal döntött a Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan
meghirdetéséről az alábbiak szerint:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2012.(III.28.) számú határozata
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a 151/2011.(XI.29.) számú határozat módosításáról
1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 151/2011.(XI.29.)
számú határozatát módosítja, akként hogy a 1031/3 hrsz-ú ingatlant elidegeníteni
kívánja, vagy amennyiben ilyen jellegű ajánlattétel érkezne, úgy ezen területen olyan
beruházás megvalósulását kívánja elősegíteni – akár pályáztatás útján is – mely
jelentősen növelheti a településen élők foglalkoztatását.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy hirdesse meg a területet eladásra
vagy beruházás megvalósítására. Térképezze fel az esetleges lehetőségeket, és
terjesszen a Képviselő-testület elé olyan megvalósítható beruházási formákat, melyek
beindíthatóak az 1031/3 hrsz-ú ingatlanon, és melyek realizálódásuk esetén növelhetik
a településen élők foglalkoztatási arányát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Napirend
Tárgy: VÁLI ÚT Hagyományőrző Egyesület kérelmének megvitatása
Ádám Zsuzsanna: Az egyesület Vál település nevének használatához kéri a képviselő-testület
támogatását, engedélyét.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2013.(III.28.) számú határozata
a VÁLI ÚT Hagyományőrző Egyesület Vál községnév használatához
hozzájárulás
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a VÁLI ÚT Hagyományőrző
Egyesület nevében történő Vál községnév használatához.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12./ Napirend
Tárgy: Egyebek
Kárpáti Hajnalka: A képviselő-testület korábban döntött a közalkalmazottak kafeteria
juttatásáról, évi 50 eFt értékben. Az önkormányzat állományában dolgozik 2 fő a Munka
Törvénykönyve hatálya alatt. A bizottság javasolja, hogy e két fő se maradjon ki a juttatásból,
és az ő részükre is adjunk kafeteria juttatást 50 eFt/év/fő összegben.
A képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadva, 5 igen szavazattal támogatja az
önkormányzatnál dolgozó 2 fő részére a kafeteria juttatást 50 eFt/fő összeggel.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2013.(III.28.) számú határozata
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a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók kafeteria juttatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vál Község
Önkormányzatánál a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó két dolgozó részére 50
eFt/fő/év kafeteria juttatást biztosít a költségvetés terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, az alpolgármester asszony megköszöni a
részvételt és az ülést bezárja.
-k.m.f.Ádám Zsuzsanna
alpolgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kárpáti Hajnalka
hitelesítő

Krúdy Péter
hitelesítő
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