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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. április 29-i üléséről 
 
Helye:  Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai 
  Balázs képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, 
  Kocsis Bálint képviselő, Dr. Balogh Lóránd jegyző, Pillmajer Csilla 
  pénzügyi főelőadó, Jakab Péter BRB Bank képviselője. 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Bechtold Tamás köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+l fő 
képviselői létszámból 6 fő jelen van. Az ülést 18.00 órakor megnyitotta. Javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv hitelesítőkre Artai Balázs és Csókás Zsolt képviselőkre, valamint a 
jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra. 
 
A képviselő-testület 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2014.(IV.29.) számú határozata 

a Képviselő-testület 2014. április 29-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőkről 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 29-i ülés jegyzőkönyv 
hitelesőknek Artai Balázs és Csókás Zsolt képviselőket választja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a 
polgármester azzal a módosítással, hogy az megjelent vendégeket érintő napirendi pontok 
kerüljenek elsőként tárgyalásra. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 
határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2014.(IV.29.) számú határozata 

a Képviselő-testület 2014. április 29-i ülés napirendjéről 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 29-i ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 
1/ Döntés az Önkormányzat Bankszámla-vezető            BechtoldTamás Polgármester 
     pénzintézetének kiválasztásáról 
2./ Döntés a könyvtárosi feladatok ellátásának kérdésében         Bechtold Tamás Polgármester 
3./ Vál Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének          Bechtold Tamás Polgármester   
     módosítása 
4./ Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadása      Bechtold Tamás Polgármester 
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5./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről               Bechtold Tamás Polgármester 
6./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről          Dr. Balogh Lóránd Jegyző 
 
7./ Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító   Bechtold Tamás Polgármester 
     és  Üzemeltető Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének 
     módosítása 
8./ Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító   Bechtold Tamás Polgármester 
     és Üzemeltető Intézményi Társulás 2013. évi zárszámadásának  
     elfogadása  
9./ A Váli Polgárőrség Elnöke által írt levél megvitatása            Bechtold Tamás Polgármester  
10./ Döntés a Rónai köz megosztásával kapcsolatos kérdésben  Bechtold Tamás Polgármester 
11./ Egyebek 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Napirend 
 Tárgy: Döntés az Önkormányzat Bankszámla-vezető pénzintézetének 
kiválasztásáról 
 
Bechtold Tamás: Több tárgyaláson vagyunk túl a BRB Bank képviselőivel a bankszámla 
váltással kapcsolatban. Több érv is amellett szól, hogy bankot váltsunk, ugyanis pályázataink 
leginkább utófinanszírozottak, ezért meg kell előlegezni a költségeket. Ezt csak úgy tudjuk, ha 
folyószámla hitelt veszünk fel. A bankszámla kezelési díj mértéke is kisebb, mint a K&H 
Banknál. Előzetes kalkuláció alapján 50 mFt hitelkeretre lenne lehetőség. A folyószámla 
hitelnél rendelkezése tartási díj nincs, kamatai pedig a idáig is voltak a hiteleinknek. 
Megkérdezi a BRB Bank képviselőjét, hogy mennyi idő a kihelyezés időtartama. 
 
Jakab Péter: Elöljáróban annyit szeretnék elmondani, hogy a Takarékszövetkezet jogutód 
szervezete a BRB Bank. Az országban 3 Bank van ilyen tulajdonosi körrel.  Az új szerződés 
életbe lépésével a folyószámla hitelt rendelkezésre bocsátjuk. A felmondási idő 30 nap. A 
banknál számlavezetési díj nem kerül felszámításra. 
 
Pillmajer Csilla: Megkérdezi, hogy e-bankot biztosítanak-e. 
 
dr. Balogh Lóránd: A hitelkeret időtartama hogyan működik? Az év végén lezárásra kerül, 
vagy a felvételtől számított egy év az időtartama? 
 
Jakab Péter: Természetesen e-bankot tudunk biztosítani. A hitelkeretnek van éves lejárati 
ideje, nem évváltással jár le. Ha lejár, utána azon a napon újra folyósításra kerül. 
 
Csókás Zsolt: Van-e és mennyi a hitelbírálati díj? 
 
Jakab Péter: Az 50 mFt elbírálása megállapodás kérdése. Első periódusra ez a Bank ajánlata. 
Az együttműködés megindul minden tárgyalás kérdése, helyi viszonylatban ott tudunk lenni a 
településen. 
 
dr. Balogh Lóránd: Ha nem használjuk ki a hitelkeretet átvihető-e másik évre? 
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Jakab Péter: Rendelkezésre tartási díj nincs. Az induló és záró dátum a mérvadó, nem az év 
vége. 
 
Bechtold Tamás: Az éves pénzforgalomból kalkulálta a Bank ezt az 50 mFt folyószámla 
hitelkeretet. 
 
A képviselő-testület egyetért a bankszámla-vezető pénzintézet váltással 6 igen, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül hozta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
81/2014.(IV.29.) számú határozata 

a bankszámla szerződés felmondásáról és új bankszámla vezető bank kiválasztásáról 
 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 30 naptári napos 
felmondási idővel felmondja a Vál Község Önkormányzata és a K&H Bank között 
2010. 03. 0l-el létrejött bankszámlaszerződést. 

 
2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 

mellékletében szereplő szerződés-tervezetnek megfelelően bankszámlaszerződést 
kíván kötni a BRB Bankkal az Önkormányzat folyószámláinak vezetésére. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a K&H Bankkal kötött szerződés 
felmondására, valamint a BRB Bankkal kötött szerződés aláírására. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Bechtold Tamás: Ha már létrejön a BRB Bankkal a bankszámlaszerződés, javaslom a 
képviselő-testületnek, hogy döntsünk az 50 mFt folyószámla hitel felvételéről is, ezzel is időt 
spórolunk. 
 
A képviselő-testület 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2014.(IV.29.) számú határozata 

BRB Banktól folyószámla hitel felvételről 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BRB Banktól 50 mFt 
folyószámla hitelt vesz fel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, a hitelszerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Napirend 
     Tárgy: Döntés a könyvtárosi feladatok ellátásának kérdésében 
 



 

4 
 

Bechtold Tamás: A könyvtárosi feladatok ellátásával foglalkoztatott személy megbízási 
szerződése 2014. április 30-ával lejár. El kell dönteni a képviselő-testületnek, hogy milyen 
formában kívánja a könyvtárosi feladatokat ellátni, megbízással, esetleg közalkalmazotti 
státusszal. 
 
Ádám Zsuzsanna: A szolgáltató központ kialakítására elnyert pályázatban foglalt 
kötelezettségeket ismerteti a foglalkoztatásra vonatkozóan.  
 
Bechtold Tamás: A könyvtárosi álláshely feladatköre annyiban változik, hogy több 
dokumentációval jár. 
 
Kárpáti Hajnalka: Előkészítetlen ez a napirend. Jobban körül kellett volna járni, hogy a 
megfelelő feltételeket fel tudjunk kínálni. Szükséges munkaköri leírás. Meg kell nézni, hogy 
meg kell-e pályáztatni az álláshelyet. Lássuk, hogy ki szeretné elvállalni, de a személy csak 
akkor tud mérlegelni, ha van pályázati kiírás.  
 
Csókás Zsolt: Csak új épületbe megy át a szolgáltatást. A feladat nem változik. 
 
dr. Balogh Lóránd: Azt kell eldönteni a képviselő-testületnek, hogy milyen formában kívánja 
foglalkoztatni a könyvtárosi feladatokat ellátó személyt. Ha közalkalmazottként foglalkoztatja 
az önkormányzat, akkor státuszt kell biztosítani, és meg kell pályáztatni. Megbízással mehet 
tovább az eddigi kollega foglalkoztatása.  
 
Bechtold Tamás: Április 30-án lejár a könyvtáros szerződése. 
 
Kárpáti Hajnalka: Meg lehet hosszabbítani a megbízási szerződést. Azt követően utána lehet 
nézni a további törvényes foglalkoztatásnak. 
 
Dr. Balogh Lóránd: Ha közalkalmazottként kívánja az önkormányzat foglalkoztatni a 
könyvtárost, akkor költségvetést kell módosítani.  Ugyanis azt nem teheti meg az 
Önkormányzat, hogy olyan állásra akar alkalmazni valakit, ami nincs is. Most egy lehetőség 
van,megbízási szerződéssel foglalkoztatni a személyt. 
 
Csókás Zsolt: Mi változik holnaptól? Véleményem szerint semmi.  
 
Kárpáti Hajnalka: A neve is megváltozik, nem csak könyvtár, hanem szolgáltató központ lesz. 
Azért alkalmaztunk könyvtárost, mert kötelező volt foglalkoztatni. Ez a feladat kibővül, klub 
könyvtárosi teendőkkel is. Egészen más foglalkozás jön létre. 
 
Bechtold Tamás: Ezek a funkciók eddig is működtek. Működött a könyvtári kölcsönzés, eddig 
is voltak kulturális programok. 
 
Kárpáti Hajnalka: Eddig ez nem volt kötelező, most meg kötelező lesz. 
 
Csókás Zsolt: Ha létrehozunk státuszt, akkor a hat órai foglalkoztatás kevés. Akkor fel kell 
vállalni minden közművelődési feladatot. Ha meghosszabbítjuk a most foglalkoztatott 
megbízását, akkor nem egy hónapra tegyük. Indítványozza, hogy foglalkozzon a képviselő-
testület közalkalmazotti státusszal. Eddig is működött a tevékenység, ha lesz több feladata az 
alkalmazottnak, meglátja, hogy el tudja-e végezi. Ide nyolc órás közalkalmazotti állás 
felesleges. 
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Bechtold Tamás: A közalkalmazotti foglalkoztatás lehetősége most nem megoldott, így 
foglalkoztassa a képviselő-testület az eddigi személyt megbízással napi 6 órában, havi 
125.000.-Ft összegért. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 
határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
83/2014.(IV.29.) számú határozta 

Csókás Elekné megbízása könyvtáros-közművelődési feladatok ellátására 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 31-ig megbízza Csókás 
Eleknét könyvtárosi-közművelődési feladatok ellátásával heti 30 óra munkaidővel, 125.000.-
Ft megbízási díjért. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3./ Napirend 
 Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Bechtold Tamás: A szociális jellegű kiadásoknál van változás, amit előre nem tudunk 
pontosan tervezni. A költségvetés módosítására azért van szükség, hogy összhangba hozzuk a 
zárszámadásunkkal. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül alkotta az alábbi 
rendeletet: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2014.(IV.29.) rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.14.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4./ Napirend 
 Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadása 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Pillmajer Csilla: A pénzmaradvány kis mértékben befolyásolja a függő és átfutó bevételeket 
és kiadásokat. 
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A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeltet alkotta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5./ Napirend 
 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 
 
Csókás Zsolt: Mi történt a Kastéllyal?  
 
Bechtold Tamás: Jelentkezett a Kastély Kft. új ügyvezetője, aki szeretné törvényes mederbe 
terelni a Kastély Kft. működését. Van egy nevünk és telefonszámunk. Megpróbálják a 
tulajdonosi viszonyokat tisztázni. A fejlesztési tervek megvannak. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Kultúrkert fejlesztése mit takar? 
 
Bechtold Tamás: Közösségek közötti együttműködés keretében kiírt pályázaton nyertünk 3.7 
mFt-ot. 
 
Ádám Zsuzsanna: Kerékpáros pihenő hely kialakítása, információs tábla kihelyezése amit 
takar a pályázat. 
 
Kárpáti Hajnalka: Az építőipari pályázat megvalósulása hogyan áll? 
 
Bechtold Tamás: Azoknak az embereknek akiknek nincs állása az nem véltetlen. 35 fő van 
jelenleg.  Munkavédelmi, balesetvédelmi oktatás megtörtént. Most a szakmai oktatás tart. 
 
Pillmajer Csilla: A számviteli rendszer változása miatt a pénzügyön többszörösére nőtt a 
munka. A kolleganő idejéből rengeteget elvesz a pályázattal kapcsolatos teendő. Ha így megy 
tovább nem fogjuk bírni, nem tudjuk határidőre teljesíteni feladatainkat. 
 
Bechtold Tamás: A pályázattal kapcsolatos egyéb feladatokat levesszük a kolleganő válláról, 
csak a fizetések maradnak nála. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Kiss Tamás 
ügyében az önkormányzat mint felperes megnyertük a pert. Kiss Tamásnak 9 mFt-ot + l mFt 
perköltséget kell megfizetnie. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 
határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2014.(IV.29.) számú határozata 

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
6./ Napirend 
 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 
 
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta 
az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 85/2014.(IV.29.9 számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7./ Napirend 
 Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 
Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalt az 
előterjesztést azt javasolja a képviselő-testületnek, indítványozza a társulásnál, hogy a 
zárszámadás előtt küldjék meg a beszámolót a testületnek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 
határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
86/2014.(IV.29.) számú határozata 

Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 
Társulás 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(III.13.) határozat módosításáról 

 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
Törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének „Az állam” 32. 
cikkében meghatározott feladatkörében eljárva a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű 
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulásnak a 2013. évi költségvetése 
módosításáról az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű 
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésről 
szóló 2/2013.(III.13.) határozat módosított 
a) kiadási főösszegét 30.388 ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 30.388 ezer forintban állapítja meg. 

2.  Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 
Társulás számláján 5.255 ezer forint céltartalékot képez, melyet csak a szennyvíz 
tisztítótelep és a csatorna hálózat (garancián kívüli) meghibásodásának kijavítására 
lehet felhasználni. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
8./ Napirend 
 Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 
Intézményi Társulás 2013. évi zárszámadásának elfogadása 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
hozta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2014.(IV.29.) számú határozata 

Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 
Társulás 2013. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
Törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének „Az állam” 32. 
cikkében meghatározott feladatkörében eljárva a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű 
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulásnak a 2013. évi költségvetése 
végrehajtásáról az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A határozat kiterjed a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és 
Üzemeltető Intézményi Társulásra. 

2. A Társulás 2013. évi költségvetése végrehajtásának 
Bevételi főösszegét: 30.388 eFt-ban, 
Kiadási főösszegét: 25.132 eFt-ban állapítja meg. 

3. A Társulás 2013. évi működési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban az l.sz. melléklet tartalmazza. 

4. A Társulás 2013. évi engedélyezett álláshelyeinek számát a 2.sz. melléklet 
tartalmazza. 

5. A Társulás 2013. évi bevételeit és kiadásait szakfeladatonként összesítve a 3/1.sz. 
melléklet, részletesen pedig a 3/2/1-3/2/4 sz. mellékletek tartalmazzák. 

6. A Társulás 201. évi elemi költségvetésének összesített végrehajtását a 7.sz. melléklet 
tartalmazza. 

7. A Társulás 2013. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6.sz. melléklet tartalmazza. 
8. A pénzforgalom egyeztetését a 9.sz. melléklet tartalmazza. 
9. A Képviselő-testület a Társulás 2013. évi egyszerűsített vagyonmérlegét a 10.sz. 

melléklet  hagyja jóvá. 
10. A Képviselő-testület a Társulás 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 5.256 eFt 

összegben hagyja jóvá, a egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 8.sz. melléklet 
tartalmazza. 

11. A Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót a 
11.számú melléklet tartalmazza. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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9./ Napirend 
 Tárgy: A Váli Polgárőrség Elnöke által írt levél megvitatása 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a 
kérelmet és javasolja a képviselő-testületnek, hogy 20 eFt-ért adja el a Lada Niva autót 
Hoppár György részére. 
 
Csókás Zsolt: Ez nem a közvagyon elherdálása? Akár ingyen is oda adhatnánk az autót. 
 
Dr. Balogh Lóránd: Kértünk szakmai állásfoglalást az autó állapotára vonatkozóan. A 
Nemzeti vagyonról szóló jogszabály ingatlanra vonatkozik. A gépjármű jelenlegi állapota 
lepusztult. Tekintettel arra, hogy az állapotfelmérés óta a váltó is teljesen megadta magát, 
a jármű járóképtelen, használhatatlan. Az Önkormányzatnak nincs rá pénze, hogy 
megjavíttassa. 
 
Bechtold Tamás: Ha fizeti az Önkormányzat a súlyadót, biztosítást több kiadása lenne, így 
ezt megspóroljuk. Nyertünk egy új autót, amit fenn kell tartani. 
 
Artai Balázs távozott az ülésteremből, így a testület létszáma 5 fő. 
 
Kocsis Bálint: Az autó súlyáért is többet kapnánk. 
 
Bechtold Tamás: Ez igaz, de a polgárőrök megígérték, hogy megjavíttatják az autót, és 
használni fogják a nagyon autót próbáló terepeken folytatott járőrőrözésekhez, ezzel 
kímélik az új suzukit, így szerintem mindenképpen ez a legokosabb döntésünk. Arról nem 
is beszélve, hogy a forgalomból kivonásnak is vannak költségei. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 
határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
88/2014.(IV.29.) számú határozata 

a Lada Níva típusú gépjármű értékesítéséről 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ifj. Hoppár György (2473. 
Vál, Petőfi S. u. 49.) részére 20 eFt vételárért értékesíti a KRY-572 frsz-ú Lada Niva 
típusú gépjárművet. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
10./ Napirend 
 Tárgy: Döntés a Rónai köz megosztásával kapcsolatos kérdésben 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Artai Balázs visszajött az ülésterembe, így a testület létszáma ismét 6 fő. 
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Bechtold Tamás: A Rónai közzel szomszédos ingatlan tulajdonosa vásárolt a telkéhez egy 
sávot az önkormányzat ingatlanából. Ezzel nem is lett volna baj, csak a Földhivatali 
bejegyzésnél elírás történt és az egész 919 hrsz-ú Rónai köz a vevő tulajdonába került. 
Ezért fontos, hogy a telekhatárt rendezzük, természetesen az érintett fél is hozzájárul a 
helyreigazításhoz. 
 
Dr. Balogh Lóránd: A kialakult helyzet jogi rendezése szükséges, ehhez kell a képviselő-
testület hozzájárulása. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 
határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2014.(IV.29.) számú határozata 

a 919 hrsz-ú ingatlan tulajdonközösségének megszüntetéséről és a 919 hrsz-ú és 
6088/3 hrsz-ú ingatlanok közötti telekhatár rendezéséről 

 
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a 919 hrsz-
ú ingatlan tulajdonközösségének megszüntetéséhez és a 919 hrsz-ú és 6088/3 hrsz-ú 
ingatlanok közötti telekhatár rendezéséhez az elkészült változtatási vázrajznak 
megfelelően. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
11./ Napirend 
 Tárgy: Egyebek 
 
Bechtold Tamás: Van valakinek kérdése, hozzászólása az egyebek napirenden belül? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 20.15 órakor bezárja. 
 
 
      --k.m.f.- 
 
 
 Bechtold Tamás      Dr. Balogh Lóránd 
 polgármester       jegyző 
 
 
 
 Artai Balázs       Csókás Zsolt 
 hitelesítő       hitelesítő 
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