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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:   Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 

november 08-án 18.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt ülésén 

 

Helye:   Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme 

   (2473. Vál, Vajda János u. 2.) 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs 

képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Krúdy Péter 

képviselő, Kovács Mária jegyzőkönyvvezető, Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

Bechtold Tamás: Köszönti Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 

megjelenteket. Megállapítja a Testület határozatképességét, mivel a 7 fő képviselői létszámból 6 fő jelen 

van. Kárpáti Hajnalka jelezte távolmaradását. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kocsis Bálint 

képviselőt és Ádám Zsuzsanna alpolgármester asszonyt, amit a képviselő-testület 6 igen szavazattal 

elfogadott, határozathozatal nélkül. 

 

Bechtold Tamás: Artai Balázs képviselő jelezte, hogy napirend előtt szeretne felszólalni, így átadom a 

szót képviselő társamnak. 

 

Artai Balázs: A díszpolgári cím adományozása körül kialakult konfliktusok miatt úgy érzem tisztáznunk 

kell a nézeteltéréseinket. Csókás Zsolt képviselőtársam által írt levelet késve olvastam el. Azelőtt, hogy 

olvastam volna telefonon felhívott és előzetesen kikérte a véleményemet a kérdésben. Ezt nem tudom 

elfogadni. A szavazás az én magán ügyem, nem szeretném, ha már előzetesen állást kéne foglaljak ilyen 

kérdésekben. A képviselő-társam által írt levél személyeskedése rossz szájízt generál és polarizál, amire 

nincs szüksége az Önkormányzatnak. Nem értek egyet, hogy a levélben felvetődik polgármester Úr 

lemondásra való felszólítása. Polgármesterünk nem követett el olyan fajsúlyos hibákat, amik ezt 

megalapoznák. Személy szerint Kárpáti Józsefet méltónak tartom a díszpolgári címre, de ez az elsietett 

eljárás nem volt szerencsés. 

 

Csókás Zsolt: Nem kértem előzetes állásfoglalást a kérdésről, csak visszajelzést. A Bizottsági ülésen 

született határozatot a Képviselő-testület elé kellett volna hoznia a Polgármester Úrnak. A Polgármester 

Úr olyan nyilatkozatot tett, hogy „a Bizottság majd visszavonja a határozatát.” A stílus ugyanaz, mint az 

előző vezetés alatt. Én voltam az egyetlen, aki kiállt Újszásziné mellett. És Krúdy Péter támadásában sem 

vettem részt. A levéllel elejét akartam venni annak, hogy az eldurvuljanak a dolgok. Párbeszédet akartam 

indítani, és amit leírtam azért vállalom a felelősséget. 

 

Bechtold Tamás: Tekintettel a megtárgyalandó témára, úgy érzem zárt ülés keretében kell folytatnunk a 

tanácskozást. 

 

A polgármester megköszönte a részvételt és a közös munkát, a nyílt ülést 18.25 órakor bezárta és a 

Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta a tanácskozást. 

 

      -k.m.f.- 

 

 

  

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester                      jegyző 

 

 

 

  Kocsis Bálint        Ádám Zsuzsanna 

     hitelesítő              hitelesítő 


