JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 12-én
megtartott üléséről

Helye:

Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2473. Vál, Vajda János u. 2.

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,
Csókás Zsolt képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Kárpáti Hajnalka
képviselő, Kőszegi László képviselő,
Meghívottként van jelen:
Dr. Balogh Lóránd jegyző, Dr. Varga Márta Martonvásári Járási Hivatalvezető
helyettes,
NAPIREND ELŐTT
Bechtold Tamás polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megjelent vendégeket.
Megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 5 fő jelen van. Az
ülést 18.30 órakor megnyitotta.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kőszegi
László képviselőre , valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra.
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
215/2016. (XII. 12.) számú határozata
a képviselő-testület 2016. december 12-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 12-i ülés jegyzőkönyv
hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kőszegi László képviselőt választja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot a polgármester, a meghívóban
kiküldött napirendeken túl:
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
216/2016.(XII.12.) számú határozata
a képviselő-testület 2016. december 12-i ülésének napirendjéről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 12-i ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
Napirend:

Előterjesztő

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Dr. Balgoh Lóránd
jegyző
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester
Bechtold Tamás
polgármester

2./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
3./ Az avar és növényi hulladék égetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítása
4./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi háromnegyed
éves gazdálkodásának értékelése és a Váli Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
5./ Vál Község Önkormányzatának 2016. évi harmadik negyedévi
gazdálkodásának értékelése és Vál Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetésének módosítása
6./ A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása

Bechtold Tamás
polgármester

Bechtold Tamás
polgármester
7./ Beszámoló a Könyvtár 2016. évi tevékenységéről és a
Bechtold Tamás
közművelődési munkáról
polgármester
8./ Vál Község Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének
Dr. Balogh Lóránd
elfogadása
jegyző
9./ Törvényességi javaslat megvitatása
Dr. Balogh Lóránd
jegyző
10./ A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Bechtold Tamás
Megállapodásának módosításának elfogadása
polgármester
11./ Felhatalmazás megadása Martonvásár Város Önkormányzat részére Bechtold Tamás
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és
polgármester
a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük
rendjétől szóló rendelet megalkotásához
12./ Egyebek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Napirend
Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen. 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
217/2016.(XII.12.) számú határozata
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a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a két ülés közti
fontosabb eseményekről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
218/2016.(XII.12.) 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
3./ Napirend
Tárgy: Az avar és növényi hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az avar és növényi
hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetet megtárgyalta és javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület az előterjesztés szerinti rendeletet tervezetet 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta az avar és növényi hulladék égetésérő:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
16/2016.(XII. 12.) önkormányzati rendelete
az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló
4/2015.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./
4./ Napirend
Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. év háromnegyed éves
gazdálkodásának értékelése és a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének módosítása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
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A képviselő-testület a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés módosítását
5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
219/2016.(XII.12.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése módosításának
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi módosított költségvetését 77.968 eFt bevételi és 77.968 eFt kiadási főösszeggel
elfogadja.
Kiemelt előirányzatok (eFt)
Kiadások
Bevételek
Személyi juttatások
53.283
Működési c.bev.áht-n belülről
1.051
Munkaadókat terh.járulékok
14.597
Közhatalmi bevételek
5
Dologi kiadások
9.964
Működési bevételek
295
Beruházások
124
Finanszírozási bevételek
76.617
Összesen:
77.968
Összesen:
77.968
A Váli Közös Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása: 70.831.213 Ft,
lakosságarányos, a bérkompenzáció esetében a tényleges teljesítésnek megfelelő, illetve a
népszavazásra meghatározott támogatás megosztása:
Vál 36.889.311 Ft,
Kajsázó 15.780.833 Ft,
Gyúró 18.161.069 Ft.
Válon keletkező saját bevétel: 300.051 Ft. Vál Község Önkormányzatát terhelő költség:
41.492.221 Ft, kiegészítés az állami támogatásokhoz: 4.302.859 Ft.
Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 16.830.737 Ft. Kiegészítés az állami
támogatáshoz: 1.049.904 Ft, havonta utalandó: 108.677 Ft.
Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség: 19.644.726 Ft. Kiegészítés az állami
támogatáshoz: 1.483.657 Ft, havonta utalandó: 185.774 Ft.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
5./ Napirend
Tárgy: Vál Község Önkormányzatának
gazdálkodásának értékelése és Vál Község
költségvetésének módosítása

2016. év harmadik negyedévi
Önkormányzatának 2016. évi

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2016. évi
előirányzat módosítást megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az Önkormányzat
2016. évi költségvetés előirányzat módosítását, melyről az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
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17/2016.(XII.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./
6./ Napirend
Tárgy: A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Képviselőtestület 2017. évi munkatervét, melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a 2017. évi munkatervet,
melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
220/2016.(XII.12.) számú határozata
a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. évi
munkatervét a határozat mellékletének megfelelően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a Könyvtár 2016. évi tevékenységéről és a közművelődési
munkáról
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Könyvtár 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót megvitatta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Elmondja, hogy szeretné, ha a település kulturális rendezvényeibe jobban belekapcsolódna,
összetartaná a könyvtáros, közművelődés szervező.
Bechtold Tamás: Igen, ez az én hiányosságom. Készítek egy munkaköri leírást, melynek
mellékletében fog szerepelni a rendezvény naptár, ezeket koordinálni kell majd Csókás
Eleknének.
Ádám Zsuzsanna: Nem azt mondjuk, hogy minden rendezvényt Anikónak kell szervezni. Sok
olyan állandó program van évről- évre amelyek visszatérnek a rendezvény naptárba. Sok elő
feladat van egy rendezvény megszervezésében. Kérésünk a rendezvényeken való részvétel és
aktívabb szervezés, pl. meghívó.
Kárpáti Hajnalka: A rendezvények technikai lebonyolítása, forgatókönyv készítés.
Ádám Zsuzsanna: Azt el kell ismerni, hogy a könyvtárban rengeteg program van.
Csókás Elekné: Igen, programokat szervezek, ez által bemutatom a könyveket.
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Bechtold Tamás: Hiány érzetem van. Régen a könyvtár és ifjúsági klub együtt működött. Jó
lenne újra feléleszteni. Nem tudom lenne-e rá igény. Jó lenne, ha lenne helye.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Könyvtár tevékenységéről
szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
221/2016.(XII.12.) számú határozata
a Váli Könyvtár 2016. évi tevékenységéről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

a

Váli

Könyvtár

2016.

évi

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Napirend
Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tevének elfogadása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2017. évi
belső ellenőrzési tervét megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Bechtold Tamás: Mindig olyan tevékenységek ellenőrzését kérjük, a belső ellenőrrel
egyeztetve, amelyekre állami támogatást kapunk.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el a 2017.
évi belső ellenőrzési tervet, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
222/2016.(XII.12.) számú határozata
az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak
témákkal fogadja el:
-

az Önkormányzat 2016. évi normatíva elszámolás ellenőrzése a köznevelési
intézményben,
a Közös Önkormányzati Hivatal adóigazgatási tevékenységének szabályszerűségi,
hatékonysági ellenőrzése

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
9./ Napirend
Tárgy: Törvényességi javaslat megvitatása
Dr. Balogh Lóránd: A háziorvosi és védőnői körzetekről szóló rendeletet kifogásolja a
Kormányhivatal, mivel nem szerepel fogorvosi alapellátási körzet a rendeletben. Ez nem csak
Válban probléma, hanem mondhatni az egész megyében. Ezt kell valamilyen módon
orvosolni. 2017. január 2-ig kellene a megoldást megtalálni, de kérem a képviselő-testületet,
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hogy értsen egyet a javaslattal, majd a hiányosság orvoslására határozza meg a 2017. február
28-ai határidőt.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, azzal egyetért és javasolja a képviselő-testületnek, hogy a törvénysértést
mielőbb szüntesse meg.
A képviselő-testület testület a háziorvosi, fogorvosi, illetve védőnői alapellátási körzetekről
szóló rendelettel kapcsolatban kapott észrevételt megvizsgálta, azzal egyetért és kéri a Jegyző
Urat, hogy 2017. február 28-ig a törvénysértés helyreállítását oldja meg. A képviselő-testület
5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
223/2016.(XII.12.) számú határozata
az önkormányzati közfeladatként meghatározott egészségügyi alapellátással kapcsolatos
törvényességi észrevételről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az FE/02/1241-1/2016. iktatószámú,
önkormányzati közfeladatként meghatározott egészségügyi alapellátással kapcsolatos
törvényességi észrevételt megvizsgálta, azzal egyetért.
Felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a törvénytelenség megszüntetésére,
2017. február 28-ig.
Felelős: jegyző
Határidő: 2017. február 28.
10./ Napirend
Tárgy: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
megállapodásának módosításának elfogadása
Bechtold Tamás: A Társulási Megállapodás módosítása azért szükséges, mert 2017. január 1től Baracska községben is bevezetésre kerül a szociális étkeztetés, és a bölcsőde ellátás is
bekerült a megállapodásba.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
224/2016.(XII.12.) számú határozata
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Szent
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását írja alá.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Napirend
Tárgy: Felhatalmazás megadása Martonvásár Város Önkormányzat részére a
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési
díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló rendelet megalkotásához
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Bechtold Tamás: A rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
és a bölcsődei ellátás térítési díjárnak, valamint igénybevételük rendjének meghatározása
miatt szükséges. Ehhez kell a képviselő-testület hozzájárulása.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot
Martonvásár Város Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló rendelet tervezet
elfogadásáról:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
225/2016.8XII.12.) számú határozata
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a
bölcsődei ellátás térítési díjéról,
valamint igénybevételük rendjéről szóló rendelet- tervezetéről
1./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szent László Völgye Többcélú
Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) tagönkormányzata – a Társulás hatályos
társulási megállapodásának (a továbbiakban: társulási megállapodás) IV/19.2. pontjában
foglalt véleményadási jogával élve – a határozat mellékletét képező rendelet-tervezetet
megismerte, azt megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért.
2./ A Képviselő-testület – figyelemmel a társulási megállapodás IV/19.2. pontjában
foglaltakra – felhatalmazza a polgármestert jelen határozatban foglalt véleménynek
Martonvásár Város jegyzőjéhez történő továbbítására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12./ Napirend
Tárgy: Egyebek
- Bugyulófalva Szociális Szövetkezet telephely engedélye
Bechtold Tamás: A Vajda János u. 36. szám alatti ingatlant jelölte ki a képviselő-testület
„Civil központnak”. Ide szeretne telephelyet létesíteni a Bugyulófalva Szociális Szövetkezet.
Ehhez kérem a képviselő-testület hozzájáruló támogatását.
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A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyetért a Bugyulófalva
Szociális Szövetkezet telephely bejegyzéséhez a Vál, Vajda János u. 36. szám alatti
ingatlanba. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
226/2016.(XII.12.) számú határozata
a Bugyulófalva Szociális Szövetkezet telephely engedélyezése
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bugyulófalva Szociális Szövetkezet részére
telephely létesítését engedélyezi az Önkormányzat tulajdonát képező Vál, Vajda János u. 36.
szám alatti Civil központba.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-

Pályázat benyújtása „A vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek szervezése” címmel

Bechtold Tamás: Az előzőekben már döntött a képviselő-testület, hogy konzorciumban
indulunk a pályázaton Martonvásárral. Most annyi a változás, hogy ugyan úgy
konzorciumban pályázunk, de Vál és Martonvásár is saját eszközökre pályázik. A támogatás
maximális mértéke a 2. célterület esetében 10 millió Ft (Vál tekintetében) A 2. célterületre az
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását,
rendszeres felújítását biztosító gépeket lehet beszerezni, úgy mint vontatott és függesztett
munkagépek, erőgépek, erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek, ágaprító gépek. A
pályázati önerő a pályázat 25 %-a, azaz 3.333.333.-Ft.
A pályázat benyújtásához és az önerő biztosításáról kérem a képviselő-testület döntését.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottsága a pályázat benyújtását és
az önerő biztosítását javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
227/2016.(XII.12.) számú határozata
Pályázat benyújtásáról „A vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő és munkagépek beszerzése” címmel kiírt felhívásra
1./ Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Martonvásár Város
Önkormányzatával kötött konzorciumi megállapodás (a megállapodás jelen határozat
mellékletét képezi) útján pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési Programban kiírt „A vidéki
térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” c. felhívás
(VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16) 2. célterületére erőgép és vonatott, függesztett munkagépek
beszerzésére.
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2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti pályázati kiíráshoz szükséges pályázati önrészt
max. 3.333.333.-Ft összegben biztosítja a 2017. évi költségvetésében a fejlesztési tartalék
terhére.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében
a pályázatot benyújtsa, valamint a hozzá kapcsolódó konzorciumi szerződést és egyéb
dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
-

Tűzeset Vál, Arany János u. 63.

Bechtold Tamás: Sajnálatos tűz keletkezett vasárnap az Arany János utcában. A ház
tetőszerkezete, az ingóságok nagy része megsemmisült, illetve elázott. Valami módon segíteni
kell a családnak. Már szórólapot kiküldtük a település lakosai részére,hogy pénz adománnyal,
használati tárgyakkal támogassuk a bajba jutott családot. Én javasolom a képviselőtestületnek, hogy a tűzoltósági szakvéleményt követően nézzük meg a költségvetésünk mit
enged meg, és támogassuk a családot, max. 1 mFt összeggel.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a témával foglalkozott és
javasolja a támogatás odaítélését a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
228/2016.(XII.12.) számú határozata
Dömsödi Ferenc Vál, Arany János u. 63. szám alatti lakos tűzeset károsult
támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Dömsödi Ferenc Vál,
Arany János u. 63. szám alatti ingatlan tulajdonos tűzkárt szenvedett károsultat, a tűzoltósági
szakvélemény ismeretében támogatásban részesíti.
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének ismeretében max. 1 millió Ft.
támogatásban részesíti a tűzkárt szenvedő családot.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el a polgármester megköszöni a részvételt és
az ülést 19.oo órakor bezárja.
-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Ádám Zsuzsanna
hitelesítő

Kőszegi László
hitelesítő
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