JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 26-i
üléséről

Helye:

Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tárgyalóterem

Jelen vannak:

Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,
Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint
képviselő, Kőszegi László képviselő, Krúdy Péter képviselő,
dr. Balogh Lóránd jegyző, dr. Varga Márta Martonvásári Járási
Hivatalvezető helyettes

NAPIREND ELŐTT
Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, vendégeket, megállapítja az ülés
határozatképes, mivel a 6+l fő képviselői létszámból 7 fő jelen van. Javaslatot tesz a
jegyzőkönyv hitelesítőkre, Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kocsis Bálint képviselő,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot 7 igen, 0 nem és
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2015.(III.26.) számú határozata
a 2015. március 26-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőkről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 26-i ülés jegyzőkönyv
hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kocsis Bálint képviselőt választja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontokra és az egyebek napirend
kiegészítésére tesz javaslatot a polgármester az alábbiak szerint, melyet a képviselő-testület 7
igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2015.(III.26.) számú határozata
a 2015. március 26-i ülés napirendjéről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 26-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
Napirend

Előterjesztő

1./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
teljesítéséről
3./ A 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló
önkormányzati rendelet elfogadása

Bechtold Tamás polgármester
Dr. Balogh Lóránd jegyző
Dr. Balogh Lóránd jegyző

4./ Az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri
Bechtold Tamás polgármester
tűzgyújtás helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelet első olvasatának megvitatása és elfogadása
5./ Döntés a Vértesalja Vízi Társulásból történő
Bechtold Tamás polgármester
kiválásról, illetve a tagság fenntartásáról
6./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására
Dr. Balogh Lóránd jegyző
és működtetésére vonatkozó megállapodás,
valamint a Váli Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
7./ Egyebek
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodás
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
- BEMKK Petőfi Művelődési Központ meghívása
Bicskei Napok rendezvénysorozatra
- Az Önkormányzat vagyon és felelősség biztosításáról
döntés
- Ivóvíz víziközmű rendszer vagyonértékelése
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
Bechtold Tamás: Bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy mi a helyzet a kastély
projekttel, illetve a testvérvárosi pályázattal.
A héten Nádasdladányban voltunk a kastély projekttel kapcsolatos egyeztető fórumon. A
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megvásárolja a kastélyt és 1,5 milliárd forintos fejlesztést tud
végrehajtani a kastélyon és a hozzá tartozó területen. Az előkészítő munkák folynak.
Kivitelezés 2017. évre várható.
Testvérvárosi pályázat 8 mFt összeggel benyújtásra kerül. A Váli Út Hagyományőrző
Egyesület nyújtotta be a pályázatot. Szervezik a balánbányai gyermekeknek a tábort.
Természetesen ha nem lesz nyertes a pályázat akkor is lesz tábor, csak nem olyan tartalmas,
mint a pályázati pénzből.
A képviselő-testület a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolót 7 igen, 0 nem
és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2015.(III.26.) számú határozata
a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozatok teljesítéséről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2015.(III.26.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Napirend
Tárgy: A 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet
elfogadása
Bechtold Tamás: Fontosnak találom a rendelet elfogadását. Vannak olyan emberek akik olyan
szinten halmozzák fel a szabadságot, amit nem tudjuk kiadni és ez elfogadhatatlan. Fontos
lenne az, hogy tényleg hosszabb időszakra tudjanak tervezni a kollegák. Ügyeletet tart a
hivatal az igazgatási szünet ideje alatt is. A környező településeken is így működik.
Dr. Balogh Lóránd: Kicsik a hivatalok, a feladatok nincsenek elaprózva. A helyettesítést
nehéz megoldani. Az elmúlt évben a három választás miatt halmozódott fel az éves
szabadság.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a rendeletet tervezetet
megtárgyalta és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület az igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletet vita
nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
4./ Napirend
Tárgy: Az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet első olvasatának megvitatása és elfogadása
Bechtold Tamás: A tűzgyújtás országosan van szabályozva. A helyi rendelettel feloldható a
tilalom.

Csókás Zsolt: Bele venném a rendeletbe, hogy kizárólag száraz állapotban szabad tüzelni a
kerti hulladékot, avart.
Krúdy Péter: Javasolja, hogy ne egy hétvégére korlátozzuk a tűzgyújtás engedélyezésé,
legalább két hetente adjunk lehetőséget.
Kocsis Bálint: Van olyan település, ahol a vasárnap kivételével minden nem lehet tüzet
gyújtani.
Bechtold Tamás: Akkor jelöljük meg a páros hétvégéket.
dr. Balogh Lóránd: A helyi újságba is közzétételre került a rendelet tervezet, a lakosságtól is
várjuk a javaslatokat, észrevételeket. 15 nap áll rendelkezésre e témában mindenkinek.
Csókás Zsolt: Véleményem szerint dátum szerint határozzuk meg az időpontokat, abból nem
lehet félreértés.
Ádám Zsuzsanna: minden hét első és harmadik péntekje és szombatja kerüljön kijelölésre,
dátum szerint.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a rendelet tervezetet
megtárgyalta, 4 igen szavazattal tovább tárgyalásra ajánlja a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi
szabályairól szóló rendelet első olvasatát a javasolt módosítással elfogadja, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
50/2015.(III.26.) számú határozata
az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló
rendelet első olvasatának elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri
tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendelet első olvasatát a javasolt módosítással elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. április 15.
5./ Napirend
Tárgy: Döntés a Vértesaljai Vízi Társulásból történő kiválásról, illetve a tagság
fenntartásáról
Bechtold Tamás: 2013. évig minden földhasználónak fizetni kellett a Társulatnak, 2014. évtől
már nem. A Társulat kezelésében két árok van Vál településen. Az elmúlt öt évben másfél
napot volt itt a településen munkatársuk, akik árkot tisztítottak. Ahhoz, hogy az árkot
kezelhessük, kb. 40-50 eFt díjat kell fizetni. Akkor viszont nem kell fizetni a társulási díjat
lakosságszám arányosan.

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Vértesaljai
Vízi Társulatból történő kilépés lehetőségét, melyet támogat és javasol elfogadásra a
képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi döntést a Vértesaljai
Vízi Társulásból történő kilépésről.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
51/2015.(III.26.) számú határozata
a Vértesaljai Vízi Társulásból történő kilépésről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vonatkozó jogszabályok
betartása mellett kinyilvánítja kilépését a Vértesaljai Vízi Társulásból.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a jegyzőt, hogy intézkedjen a kilépési szándék
nyilatkozatnak a társult településekhez és a Vértesaljai Vízi Társulás munkaszervezetéhez
való eljuttatásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Napirend
Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére
vonatkozó megállapodás, valamint a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
dr. Balogh Lóránd: A számlavezető bank és számlaszám változás miatt szükséges módosítani
a Közös Hivatal működtetésére vonatkozó megállapodást, valamint Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Váli Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatozó Megállapodás módosítását.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2015.(III.26.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó
Megállapodás módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Megállapodás 20.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„20.6. A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez átadandó hozzájárulás éves konkrét
összegét a Váli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének készítésekor határozzák meg
az Önkormányzatok az előző évi működési költségek figyelembevételével és amennyiben a
Székhely település által megkapott költségvetési normatív támogatás nem fedezi a kiadásokat,
úgy az Önkormányzatok a saját éves költségvetési rendeleteikben átadott pénzeszközként
szerepeltetik a finanszírozott kiadások mértékét. Amennyiben Kajászó vagy Gyúró Község
Önkormányzata finanszírozás utalására köteles, úgy a jóváhagyott éves előirányzat 1/12 részét

havonta előre utalja át a Váli Közös Önkormányzati Hivatal számlájára minden hónap 15.
napjáig. Az így átadásra kerülő pénzeszközökkel a minden évben elkészített zárszámadás
elkészítésével a Váli Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó Önkormányzatok elszámolást
készítenek.”
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Váli Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, melyről az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
53/2015.(III.26.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezetének 1.) pontja az alábbiak szerint
módosul:
„l./ A Közös Hivatal azonosító adatai.
A Hivatal megnevezése: Váli Közös Önkormányzati Hivatal.
Rövidített megnevezése: Közös Hivatal
A Közös Hivatal székhelye:
Postacíme:

2473. Vál, Vajda János u. 2.
2473. Vál, Vajda János u. 2.

A Közös Hivatal jelzőszámai:
1. törzskönyvi azonosító száma: 805344
2. adószáma:
15805344-1-07
3. bankszámla száma:
10700440-68891266-51100005 (CIB Bank)
4. KSH statisztikai számla:
15805344-8411-325-07
5. államháztartási szakágazati besorolása: 841105
A Közös Hivatal illetékessége és hatásköre Vál és Kajászó és Gyúró Községek
közigazgatási területének egészére terjed ki.”
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
7./ Napirend
- Egyebek
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása

Bechtold Tamás: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása jogszabályi változás ill. ki és belépő
önkormányzatok miatt szükséges.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület az előterjesztés szerint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
54/2015.(III.26.) számú határozata
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
I.

1.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút
község Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város
Önkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés.
2.A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolás
Dömsöd térség megnevezés alatt az alábbi önkormányzatokkal egészül ki: Ócsa Város
Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester, Taksony Nagyközség
Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László polgármester
3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő 90.§ (5) bekezdésére
hivatkozás hatályát veszti.
4. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából
törlésre kerül a „ , melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz „ szövegrész.
5. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek megnevezések
helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.
6. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja a következők szerint módosul:
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a kiemelt munkáltatói
jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása
7. A Társulási Megállapodás VII/1.2.pontja nyolcadik bekezdés negyedik kis bekezdésének első
mondata a következők szerint módosul:
A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m. o. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő
tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.
8. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontja a következők szerint módosul:
a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.

9. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja harmadik bekezdésének második mondata
következők szerint módosul:
A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.
10. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja hatodik bekezdésének utolsó mondata hatályát
veszti:
A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell
rendelkeznie.
11. A Társulási Megállapodás VII/4. pont negyedik bekezdés b) pontja a következők szerint
módosul:
megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési javaslatát, éves
költségvetés végrehajtásáról készült féléves és éves beszámoló tervezetét, valamint a Társulási
Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a
jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács
számára;
12. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése a következők szerint módosul:
A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv.
13. A Társulási Megállapodás VII/3. pont ötödik bekezdésének második mondata a következők
szerint módosul:
A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás
Tanácsának elnöke gyakorolja.
14. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése a következők szerint módosul:
A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
15. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése az alábbiak szerint egészül ki illetve
módosul:
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének
minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek
tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást,
továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási
Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.
16. A Társulási Megállapodás V. pont második bekezdésének első és második mondata a
következők szerint módosul:
A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása. A Társulás
kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
17. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdésének második mondata a
következők szerint módosul:
A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetéről beszámolni a
Társulási Tanácsnak.
18. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése az alábbiak szerint módosul:
Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal (a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározottak szerint)
19. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete hatályát veszti.

II.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint
fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

-

BEMKK Petőfi Művelődési Központ Bicskei Napok rendezvényre való
meghívása

Bechtold Tamás: Az időpont egybe esik a Váli Vajda Napok rendezvénnyel, sajnos így nem
tudunk nevezni a programra, elegendő feladat hárul ránk a helyi rendezvény
megszervezésével.
Levesszük napirendről az előterjesztést.
-

Kötelező vagyon- és felelősség biztosítás

Bechtold Tamás: Évente kötünk biztosítást az önkormányzat vagyonára, ill. felelősség
biztosítást. Egy alkusz céggel vagyunk kapcsolatba, aki felülvizsgálta az Önkormányzat
érvényben lévő biztosítási szerződését. Figyelembe véve a biztosítási piacon tapasztalható
változásokat, a rendelkezésre álló információk alapján kidolgozta azt a szolgáltatási
csomagot, amely biztosítja az Önkormányzat számára, hogy káresemény esetén a maximális
kártérítést nyújtsa a biztosító társaság.
Három ajánlatból választhat a képviselő-testület. Az előző évi éves biztosítási díj 460.698.-Ft
volt. A jelenlegi legkedvezőbb ajánlat, negyedéves fizetési feltétellel 470.500.-Ft, az Aegon
ajánlata. Javaslom a képviselő-testületnek a legkedvezőbb ajánlat elfogadását.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és Aegon Biztosító 470.500.-Ft összegű ajánlatát javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi döntés a kötelező- és
felelősség biztosítás megkötésével kapcsolatban:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
55/2015.(III.26.) számú határozata
kötelező vagyon- és felelősség biztosítás megkötéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kötelező vagyon- és
felelősség biztosítását az Aegon Biztosító Zrt.-vel köti évi 470.500.-Ft összeggel, negyedéves
fizetési konstrukcióval.
Felhatalmazza a polgármestert, a biztosítási kötvény aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Ivóvíz rendszer vagyonértékelése

Bechtold Tamás: Mint tudjuk, a víziközművek tulajdonosai az Önkormányzatok. A
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében 2015. december 31-ig el kell végeztetni a

vagyonértékelést. A Fejérvíz Zrt. is vállalná a teljes eljárás lebonyolítását 1,2-1,7 mFt+áfa
összegért. Ez az ivóvíz rendszerre vonatkozik. A szennyvíz csatorna hálózat
vagyonértékelésére a Fejérvíz Zrt. 3,1-4,8 mFt+ áfa összegű ajánlatot adott. Javaslom, hogy
kérjünk be több ajánlatot a vagyonértékelésre. A szennyvíz csatorna hálózat vagyonértékelése
ügyében összeültünk az érintett polgármesterekkel, és arra a döntésre jutottunk, hogy ott is
több ajánlat bekérése szükséges, hogy a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Társulás Társulási
Tanácsa dönteni tudjon.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalt a témáról, és
javasolja, hogy több ajánlatot kérjen be az önkormányzat.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi döntést az ivóvíz
rendszer vagyonértékelésével kapcsolatban:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
56/2015.(III.26.) számú határozata
az ivóvíz rendszer vagyonértékeléséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ivóvíz rendszer
vagyonértékelésére több ajánlatot kér be, nem fogadja el a Fejérvíz Zrt. által adott ajánlatot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
19.15 órakor bezárja.
-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Ádám Zsuzsanna
hitelesítő

Kocsis Bálint
hitelesítő

