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Jegyzőkönyv

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. január 20-án megtartott üléséről

Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester
Halász István alpolgármester
Áldott Lóránt képviselő
Horváth Gyula képviselő
Szucsán Zoltán képviselő
Vinis Csaba helyi képviselő

Velner Tímea kirendeltség-vezető

dr. Koltai Gábor a Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatal
hivatalvezetője

Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 17 óra 10 perckor
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes. Az ülésről, munkahelyi elfoglaltság
miatt Bakonyi Dolli képviselő távol marad.

Tóth Béla polgármester ismerteti az ülés napirendjét.

1. A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző

2. Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Béla polgármester

3. SZLV Kistérségi Társulás és Ráckeresztúr Község Önkormányzata közötti elszámolási vita
Előterjesztő: Tóth Béla polgármester

4. A 2016. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző

5. Beszámoló a környezet állapotáról
Előterjesztő: Tóth Béla polgármester

6. Beszámoló a 2015. évi rendezvényeinkről
Előterjesztő: Tóth Béla polgármester

7. Beszámoló a képviselők 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Béla polgármester

8. A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése
Előterjesztő: Tóth Béla polgármester

9. A képviselő testületünk 2016. évi munkaterve
Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző

10. Egyebek
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Tóth Béla polgármester: aki a napirendet elfogadja, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. A Képviselő-
testület 5 igen szavazattal elfogadta.

1. A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és
egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) számú rendelet
módosítása

Tóth Béla polgármester: átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak.

Velner Tímea kirendeltség-vezető: Két dolog kerül módosításra. Az egyik módosítás arról szól, hogy
a polgármester egy évben egyszer, - különös méltánylást érdemlő esetben -, kérelemre,
jövedelemvizsgálat nélkül, legfeljebb 25.000 Ft (azaz huszonötezer forint) értékben, természetben vagy
pénzben támogatást állapíthat meg. A természetbeni juttatás például a tűzifa. A módosítást az indokolja,
hogy sokan voltak, akik kiszorultak a támogatásból, de a jövedelmük csak minimálisan haladta meg a
támogatásnál figyelembe vehető összeg felső határát. Ilyen esetben a polgármester saját döntése alapján
támogatást állapíthat meg.
A második módosítás esetében a Szociális Bizottság részesíthetné ilyen támogatásban az arra
rászorulókat, szintén jövedelemvizsgálat nélkül. Ebben az esetben nincs meghatározva érték, a Szociális
Bizottságnál van egy 1 millió forintos határ és saját döntésük alapján állapíthat meg támogatást.
Mindezek alapján kéri elfogadni a rendelet módosításáról szóló tervezetet.
A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: Szucsán Zoltán képviselő úr 17 óra 12 perckor megérkezett, így már 6 fővel
határozatképesen folytatódik az ülés.
Aki elfogadja az előbb elhangzott szociális rendelet módosításáról szóló tervezetet, azt kéri, hogy
kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete

a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

[a rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza]

2. Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenységéről

Tóth Béla polgármester: A Kistérségi Tanács előtt a Kistérségi Társulás elnöke évről-évre beszámol a
tevékenységről, melyről elkészítette a beszámolót, ami el is hangzott a 2015. december 17-i ülésen,
melyen alpolgármester úr volt jelen. Ennek az anyagnak a kivonatos részét tette közzé, hogy a
képviselők is megismerjék, hogy a kistérségben milyen tevékenység folyik.
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy észrevétele?

Halász István alpolgármester: Jelen volt a 2015. december 17.-i ülésen, Szabó Tibor polgármester úr
beszámolóján, melyet összeszedettnek érez. Kérdés ezzel a beszámolóval kapcsolatban, azon az ülésen
nem hangzott el.

Tóth Béla polgármester: A határozat arról szól, hogy ezt a beszámolót megismerjük és elfogadjuk. Aki
ezzel egyetért, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(I.20.) számú határozata

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenységéről

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. SZLV Kistérségi Társulás és Ráckeresztúr Község Önkormányzata közötti elszámolási vita

Tóth Béla polgármester: Összefoglalja, hogy Ráckeresztúr és a Kistérségi Társulás között milyen
alapon van az elszámolási vita. A 2013. évben Ráckeresztúr visszavette önkormányzati fenntartásba az
óvodáját, és a kifizetés folyamatosságában lett egy lyuk. Egészen pontosan úgy, hogy a júniusi bért
júliusban fizetik ki, de mint júliusi pénzmozgást csak augusztusban könyvelik. Itt az történt, hogy a
júniusi bért még a Kistérségi Társulás kifizette, de az a következő hónapra csúszott és csak
augusztusban könyvelték le. Közben Ráckeresztúr azt állítja, hogy azt a bért még az Államkincstártól
nem kapta meg finanszírozásban. Ez alapján alakult a vita. Az Államkincstár sem tudott erre a kérdésre
pontos választ adni a könyvelés két hónapos csuszása miatt. A Kistérség könyvelésében pedig azt
mutatták ki, hogy egy havi bért Ráckeresztúr Önkormányzata helyett fizetett ki. Egy átmeneti állapotban
ezt felvállalja a Kistérség, azzal, hogy a következő hónapban kéri ennek a visszatérítését, és
Ráckeresztúr ezt nem volt hajlandó kifizetni. Ez egy 3,4 milliós tétel. Ez a vita azóta húzódik. A 2015.
december 17-i ülésen Ráckeresztúr ezzel kapcsolatban megtette az ajánlatát, mely szerint a felét kifizeti
egy összegben, - amellett, hogy nem ismeri el a tartozást – és kéri a Társulást, hogy a másik felét
engedje el.

Halász István alpolgármester: Ezt az ajánlattételt ezen a Kistérségi ülésen nem tudták elfogadni, mert
ehhez minden egyes település saját képviselő-testületének az elfogadó határozata szükséges. Azt
fogadták el, hogy a települések képviselő-testületei megvitatják ezt az ajánlattételt. Tovább bonyolítja a
dolgot, hogy Ráckeresztúr eddig nem nyújtotta be az inkasszós jogot a Kistérség felé, így nem is lehetne
a Kistérség tagja, mivel az alapszabályban rögzítették, hogy ezt a jogot minden tagnak meg kell adni.

A képviselők a továbbiakban megvitatják az elszámolási vita kérdéseit.

17 óra 55 perckor megérkezik az ülésre dr. Koltai Gábor, a Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári
Járási Hivatal hivatalvezetője. A képviselő-testületi ülés az ő jelenlétében tovább folytatódik.

Tóth Béla polgármester 18 óra 05 perckor szünetet rendel el. Az ülés 18 óra 18 perckor a szünet után
folytatódik, 6 fővel, továbbra is határozatképesen.

A képviselők folytatják az elszámolási vitával kapcsolatos megbeszélést.

Tóth Béla polgármester: A határozat-tervezet úgy szól, hogy Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a vitás kérdés rendezéséről szóló Társulási Tanácsi határozatot jóváhagyja. Aki ezzel a
határozattal egyetért, azt kéri, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
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Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (I.20.) határozata

a Kistérségi Társulás és Ráckeresztúr Község Önkormányzata között fennálló vitás kérdés
rendezéséről

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistérségi Társulás és
Ráckeresztúr Község Önkormányzata vitás kérdés rendezéséről szóló 75/2015. (XII.17.) számú
Társulási Tanácsi határozatot jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal]

4. A 2016. évi belső ellenőrzési terv

Tóth Béla polgármester: A belső ellenőrzést a Kistérségi Társuláson keresztül biztosítjuk. A kistérségi
ellenőrzési terv tartalmazza a társult települések ellenőrzéseit is. Ebben az évben az egyik téma az
ügyiratkezelés és az azzal összefüggő adatok kezelése, illetve a másik szociális törvényből adódó
települési és önkormányzati, jegyzői feladatok ellenőrzése. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése
vagy észrevétele?

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: Megjegyzi, hogy az év közben felmerülő problémák megvizsgálására, belső
ellenőrzésre mindig van lehetőség.
Aki ezt az előterjesztésben mellékelt belső ellenőrzési tervet elfogadja, azt kéri, hogy kézfeltartással
jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (I.20.) határozata

az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési
tervét a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi belső ellenőrzési tervében
foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. Beszámoló a környezet állapotáról

Tóth Béla polgármester: A Gyúró Község környezeti állapotáról szóló beszámoló törvényi
kötelezettség, melynek összeállításában az aljegyző asszony segített. A beszámolót mindenki ismeri,
ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?

Nincs kérdés.
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Velner Tímea kirendeltség-vezető: Kéri, hogy ez a beszámoló jelenjen meg az Összegyúró következő
számában.

Tóth Béla polgármester: Szóbeli megjegyzést nem kíván tenni. Aki ezt a beszámolót elfogadja, azt
kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (I.20.) számú határozata

a környezet állapotáról

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település környezeti állapotáról szóló
tájékoztatót, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6. Beszámoló a 2015. évi rendezvényeinkről

Tóth Béla polgármester: Összegzi a 2015. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót, az
ismert rendezvényekről, illetve ismerteti a könyvtár forgalmáról szóló adatokat: 130 beiratkozott olvasó,
ebből 75 aktív és heti 15 látogató. A könyvtár könyvállománya elérte a lehetőségekhez mérten a
maximumot. A beszámoló mellékletében szerepelnek a 2015. évi rendezvények. Van- e valakinek
kérdése, észrevétele a beszámolóval kapcsolatban?

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: A következő ülésen a 2016. évi programokat fogja ismertetni. Javasolja a
képviselőknek, hogy gondolkodjanak majd azon, hogy a majális és a polgárőrök rendezvénye együtt
legyen. Aki ezt a beszámolót elfogadja, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016.(I.20.) számú határozata

a 2015. évi közművelődésről szóló beszámolóról

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi közművelődési
beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7. Beszámoló a képviselők 2015. évi tevékenységéről

Tóth Béla polgármester: A képviselőknek kötelező az éves munkájukról beszámolót készíteni, melyet
a lakók, a választók számára közzé kell tenni. Ha a leadott beszámolókat a Képviselő-testület egyenként
elfogadja, akkor a következő újságban és a honlapon is közzé teszik. Mivel csak három beszámoló
érkezett be, ezért a 2016. február 10-én tartandó ülésig elnapolja a beszámolók leadási határidejét. Ezzel
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együtt felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a kötelező vagyonnyilatkozatokat január végéig tegyék
meg. Ezt a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja.

8. A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése

Tóth Béla polgármester: A polgármester szabadságának ütemezése 2 határozatot jelent, az egyikben
beszámol arról, hogy a tavalyi szabadságot hogy vette ki, illetve, hogy tervezi a 2016. évi szabadságot.

Az első határozat arról szól, hogy 2015. évben a 41 napból 26-ot vett ki, a 2016. évre átvitelre kerülő
napok száma 15. Aki ezt elfogadja és tudomásul veszi, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (I.20.) számú határozata

a polgármester 2015. évi szabadságáról

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a polgármester részére 2015.
évi 41 nap szabadságból 26 nap került kiadásra. A 2016. évre átvitelre kerülő napok száma: 15.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Béla polgármester: A második határozat arról szól, hogy az átvitelre kerülő napokkal együtt, a
mellékelt táblázat szerint beosztva kívánja kivenni az 56 napot. Aki ezzel egyetért, azt kéri,
kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (I.20.) számú határozata

a polgármester szabadságának ütemezéséről

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságának 2016. évi
ütemezését a következők szerint hagyja jóvá:

hónap nap napok száma
január 25,26,27,28,29. 5
február 4,5. 2
március 16,17,18,29,30,30. 6
április 18,19,20,21,22. 5
május 17,18,19,20 4
június 27,28,29 3
július 25,26,27,28,29. 5
augusztus 22,23,24,25,26,29,30,31 8
szeptember 1,2,26,27,28,29,30 7
október 27,28 2
november 2,3,4 3
december 22,23,27,28,29,30 6

összesen: 56
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

9. A képviselő testületünk 2016. évi munkaterve

Tóth Béla polgármester: A 2016. évi munkatervet az aljegyzőasszony állította össze a határidőnapló
segítségével. Van-e benne valami említésre méltó, valami változás?

Velner Tímea kirendeltség-vezető: Kibővítette a határidőnapló alapján, a kötelező döntések kerültek
még bele. Ezeknek a döntéseknek a határidejét feljegyezte. Van-e valakinek kérdése ezzel
kapcsolatban?

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: Aki a táblázatban mellékelt munkatervet elfogadja, azt kéri, hogy
kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (I.20.) számú határozata

Gyúró Község Önkormányzatának 2016. évi munkatervéről

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint elfogadja és
jóváhagyja az Önkormányzat 2016. évi munkatervét.

Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal

10. napirendi pont – Egyebek

Vis maior igény miatti hitel felvétele

Tóth Béla polgármester: A nyári vihar vis maior támogatási igényével kapcsolatosan kell döntést
hozni, a BM megítélt 24.424.000 Ft-ot a viharkárok helyreállítására. Részletes leírás van arról, hogy
pontosan mire lehet költeni. Eredetileg 34.000.000 Ft-ról szólt a kérelem, de néhány dolgot kihúztak
belőle. A miniszteri döntést követő 12 hónap áll rendelkezésre, tehát 2016. november 28-ig a munkát el
kell végezni, az összeggel el kell számolni. Rendelkezésre áll a banknál a 24.424.000 Ft-os hitelkeret,
ebből a hitelkeretből a bank fizeti majd ki a leadott számlákat, tehát közvetlenül az Önkormányzat
számlájára nem érkezik be a támogatási összeg.
Ahhoz, hogy a bank megnyissa a hitelkeretet, dokumentumokat kell benyújtani, valamint kéri a
Testületet, hogy határozzon az alábbi tartalommal a hitel felvételéről: a hitel összege 24. 424.000 Ft, 1
éves futamidejű, a Testület kötelezettséget vállal hitel visszafizetésére és arra, hogy ezt a hitelt és
járulékait a Testület betervezi a 2016. évi költségvetésbe. Fedezetként a költségvetési bevételeket fel
kell ajánlani. Fedezet maga a Támogató Okirat is, egyéb jelzálog és biztosíték nem szükséges.
Aki egyetért a támogatást megelőző hitel felvételéről szóló határozattal, azt kéri, hogy kézfeltartással
jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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9/2016.(I.20.) számú határozata
Támogatás megelőlegező hitel felvételéről

1. Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BMÖGF-nél 271692 azonosítóval
regisztrált vis maior kérelmére megítélt támogatás megelőlegezésére hitel felvétele mellett
döntött.
A hitel összege: 24 424 000 Ft (Huszonnégymillió-négyszázhuszonnégyezer forint)
A hitel futamideje: éven belüli.
Hitelfedezetként az Önkormányzat kötelezettséget vállal_

• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és

jóváhagyja
• Az Önkormányzat a hitel fedezeteként felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos

jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét.
2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,

kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve
nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel
történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében
aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Béla polgármester: Az előző határozathoz kapcsolódik, hogy Gyúró Község Önkormányzat
Képviselő-testülete vállalja, hogy a vis maior támogatáshoz szükséges 10 % önrészt, – 2.442.000 Ft-ot –
a 2016. évi költségvetésben biztosítja. Aki ezzel egyetért, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016.(I.20.) számú határozata

a vis maior támogatáshoz szükséges önrész biztosításáról

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BMÖGF-nél 271692 azonosítóval
regisztrált vis maior kérelmére megítélt támogatás összegéhez a 10%-nak megfelelő önrészt,
2 442 400 Ft (kétmillió-négyszáznegykétezer-négyszáz forint) összeget a 2016. évi
költségvetésében biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

Posta Partnerség nyitva tartása

Tóth Béla polgármester: Az ezzel kapcsolatban beérkezett kérelmet a Testület, hatáskör hiányában
nem tárgyalja. Ezt a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja.

Váli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
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Tóth Béla polgármester: Ahhoz, hogy a 2015. évi költségvetést el lehessen készíteni, szükség van a
Közös Hivatal költségvetésére is, melyet a váli jegyző úr elkészített és elküldött. Gyúró Község
Önkormányzatának, a Közös Hivatal fenntartására, havi hozzájárulásként 154.389 Ft-ot kell fizetni.
Egyébként a Közös Hivatal működését és a kirendeltség működését a finanszírozás fedezi. Van-e
valakinek kérdése?

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: Aki a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését elfogadja,
azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Gyúró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

11/2016. (I.20.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének elfogadásáról

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi költségvetését 76.544 eFt bevételi és 76.544 eFt kiadási főösszeggel elfogadja.

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása: 69.432.800Ft.

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 16.425.088Ft
Kajászó Község Önkormányzatára jutó lakosságarányos állami támogatás: 15.469.628Ft

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő kiegészítés az állami támogatáshoz: 955.460Ft.
A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata részére
havonta utalandó támogatás összege: 79.622Ft

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség: 19.828.822Ft
Gyúró Község Önkormányzatára jutó lakosságarányos állami támogatás: 17.976.152Ft

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő kiegészítés az állami támogatáshoz: 1.852.670Ft.
A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata részére
havonta utalandó támogatás összege: 154.389Ft

Vál Község Önkormányzatát terhelő költség: 40.289.879Ft
Vál Község Önkormányzatára jutó lakosságarányos állami támogatás: 35.987.020Ft

Vál Község Önkormányzatát terhelő kiegészítés az állami támogatáshoz: 4.002.859Ft. Válon
keletkező saját bevétel: 350.000Ft.

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata
hozzájárulása havonta: 333.572Ft

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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Tóth Béla polgármester: A tervezett napirendi pontok megbeszélése után átadja a szót Halász István
alpolgármester úrnak.

Halász István alpolgármester: A médiában hallható CSOK- támogatással kapcsolatban, - hasonlóan
más településekhez, mint például Ásotthalom -, Gyúró Község Önkormányzata is mérlegelhetné, hogy a
CSOK-ot igénybe vevő családoknak a telket ingyen biztosítsa a településen. Ez segíthetné Gyúró
fejlődését is, népességnövelés szempontjából is.

Tóth Béla polgármester: A CSOK-tól függetlenül vissza-visszatérő akcióban szokták a települések
ingyen adni a telket fiatal betelepülőknek. Járjuk körbe a lehetőségeket, és ha van benne fantázia, lehet
róla tárgyalni.

Halász István alpolgármester: A másik felvetés, hogy mit lehetne tenni a szeméttel, olajos ronggyal
tüzelők ellen, akik így fűtik a házukat.

Tóth Béla polgármester: A probléma először is az, hogy biztosan nem deríthető ki, hogy honnan jön ez
a fajta füst.

Szucsán Zoltán képviselő: A notórius elkövetőket talán meg lehet találni.

Tóth Béla polgármester: Hogyan lehetne tetten érni őket? Mi lehet a jogi eljárás menete?

Velner Tímea kirendeltség-vezető: Első körben be kell jelenteni, aztán tetten kell érni.

Tóth Béla polgármester: Kell egy írásos bejelentés dátummal, fényképpel, mert bármilyen eljárás csak
azzal indul el.

dr. Koltai Gábor : Ez más településen is probléma. Esetleg a személyes felkeresés és beszélgetés
megoldást jelenthet. Ha nem működik, marad a bírság, ami sajnos nagyon hosszadalmas procedúra.

Tóth Béla polgármester: Tehát marad a bejelentés, feljelentés. Tetten érés, és marad a vizsgálat.

Halász István alpolgármester: Szilveszter óta sokfelé hallani még a településen a tűzijátékot, ami már
ilyenkor tilos.

Tóth Béla polgármester: Van olyan kategória, amit egész évben lehet használni. Van-e még valakinek
kérdése, hozzászólása?

Nincs több kérdés.

Tóth Béla polgármester a testületi ülést 19 óra 26 perckor bezárja.

Tóth Béla
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
Jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős:

Velner Tímea
kirendeltség-vezető


