
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-i 

  rendkívüli üléséről 

 

Helye:  Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester 

  Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint  

  képviselő, Kőszegi László képviselő, Krúdy Péter képviselő  

 

NAPIREND ELŐTT 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő 

képviselői létszámból 7 fő jelen van. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kocsis 

Bálint képviselőre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra. 

A képviselő-testület a javaslatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

57/2015.(IV.08.) számú határozata 

a 2015. április 8-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 8-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kocsis Bálint képviselőt választja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás a napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot, melyről a képviselő-testület az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

58/2015.(IV.08.) számú határozata 

a 2015. április 8-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 8-i napirendjét az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

Napirend         Előterjesztő 

 

l. Muzeális intézmények szakmai programja pályázat benyújtásáról döntés 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 



NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁS 

 

Bechtold Tamás: Az Emberi Erőforrás Minisztere, a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági 

Miniszter jóváhagyása alapján kiírt pályázatról, kérem a képviselő-testület véleményét. 

Muzeális intézmények szakmai programja témában lenne értelme benyújtani pályázatot, a 

Vajda ház tető felújításra, nyílászárók felújítása. A pályázaton igényelhető összeg 4 mFt, 10 

%-os önrésszel. A pályázat utófinanszírozott. 

 

A képviselő-testület vita nélkül egyhangúlag 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a 

pályázat benyújtását, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

59/2015.(IV.08.) számú határozata 

muzeális intézmények szakmai programja pályázat benyújtása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a muzeális intézmények 

szakmai programja keretében pályázatot nyújt be a Vajda ház tető és nyílászáró felújítására 4 

mFt összegre, 10 % önrésszel, mely önrészt a képviselő-testület a 2015. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Több téma nem merült fel, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

      -k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

  Ádám Zsuzsanna     Kocsis Bálint 

  hitelesítő      hitelesítő 

 

 

 

 

 

 


