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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 15-i 

  rendkívüli üléséről 

 

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

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

  Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint  

  képviselő, Kőszegi László képviselő 

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

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

képviselői létszámból 6 fő jelen van. Az ülést 18.oo órakor megnyitja. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőkre, 

valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra. 

 

A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot 6 igen, 0 nem és tartózkodással  elfogadta és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

117/2016.(VI.15.) számú határozata 

a 2016. június 15-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőkről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 15-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőket választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a polgármester, melyet  a 

képviselő-testület 6 igen, 0 nem  szavazattal és 0 tartózkodással elfogadott az alábbiak szerint: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

118/2016.(VI.15.) számú határozata 

a 2016. június 15-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 16-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirend:        Előterjesztő 

1./ Vál 640 hrsz-ú kivett autóbusz pályaudvar közterületté  Bechtold Tamás 

     nyilvánítása       polgármester 

2./ Vál 6040, 6068 hrsz-ú kivet beépítetlen területek  Bechtold Tamás 

     közúttá nyilvánítása      polgármester 

3./ Váli Vadásztársaság kérelme     Bechtold Tamás 

         polgármester 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

 Tárgy: Vál 640 hrsz-ú kivett autóbusz pályaudvar és 1107 hrsz-ú  közterületté 

nyilvánítása 

 

Bechtold Tamás: A járda építés, felújítás pályázat előkészítésekor derült ki, hogy a Vajda 

János utca közterülete „kivett autóbusz-pályaudvar” elnevezéssel szerepel a tulajdoni lapon. 

Így nem tudunk erre a területre pályázni át kell nevezni, „kivett közterület”-té kell 

nyilvánítani. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a Vál 

640 hrsz-ú terület közterületté nyilvánítását, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

119/2016.(VI.15.) számú határozata 

a Vál 640 hrsz-ú kivett autóbusz pályaudvar közterületté nyilvánításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vál 640 hrsz-ú „kivett 

autóbusz pályaudvar” elnevezésű területet Vajda János utca közterületté nyilvánítja és 

kezdeményezi földkönyvi nyilvántartásban a kivett közterületté való bejegyzését. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a Vál 

1107 hrsz-ú terület közterületté nyilvánítását, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

120/2016.(VI.15.) számú határozata 

a Vál 1107 hrsz-ú kivett  közterületté nyilvánításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vál 1107 hrsz-ú „kivett 

gazdasági épület, udvar” elnevezésű területet közterületté nyilvánítja és kezdeményezi 

földkönyvi nyilvántartásban a kivett közterületté való bejegyzését. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: A pályázat benyújtásakor hibaként került megállapításra a Vál, 708 hrsz-ú 

ingatlan adatai a fentiek miatt, így másik területet kell megjelölni a járda felújításra a 

pályázatban. Az előző testületi határozatunkat módosítani szükséges az új helyrajzi számokra. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással módosította a Képviselő-testület 

98/2016.(V.24.) számú határozatát az alábbiak szerint: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

121/2016.(VI.15.) számú határozata 
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a Képviselő-testület 98/2016.(V.24.) számú határozat módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2016.(V.24.) számú határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 15.000.000.-Ft pályázati összegre. 

A Képviselő-testület a pályázat saját forrás biztosítását 2.647.059.-Ft-ot a költségvetéséből 

biztosítja a tartalék terhére. 

A beruházás összköltsége 17.647.059.Ft, melyből a Vál, Vajda János u. (640. hrsz), Hősök 

tere (555. hrsz), Széchenyi utca (608. hrsz) és Bem utca (551. hrsz) járda felújítását 

végeznénk el, a pályázat mellékletében szereplő terveknek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Vál 6040, 6068 hrsz-ú kivet beépítetlen területek  közúttá nyilvánítása 

 

Bechtold Tamás: A Rónai u. folytatásaként a Csokonai utca és Ürményi utca közötti 

útszakasz kivett beépítetlen területként szerepel az ingatlan nyilvántartásban. Célszerű lenne 

közúttá nyilvánítani, ugyanis ha útfelújításra pályázni szeretnénk ezt nem tehetjük meg, mivel 

nem útként szerepel.  Ehhez kérem a képviselő-testület hozzájárulását, hogy az eljárást 

megkezdhessük a közúttá nyilvánításhoz. 

 

Ádám Zsuzsanna: Minden ilyen területet rendbe kell tenni, mert ha pályázatra kerül sor nem 

tudunk támogatást kérni egyes területekre, mert vagy nem az önkormányzat tulajdona, vagy 

olyan besorolásba van, amire nem lehet pályázni. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

122/2016.(VI.15.) számú határozata 

a Vál 6040, 6086 hrsz-ú kivett beépítetlen területek közúttá nyilvánítása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vál 6040, 6086 hrsz-ú kivett beépítetlen 

területet közúttá nyilvánítja és kezdeményezi földkönyvi nyilvántartásban a közútként való 

bejegyzését. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges eljárást folytassa le. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Váli Vadásztársaság kérelme 

 

Bechtold Tamás: Megkeresett a Váli Vadásztársaság, hogy kopjafát kíván állítani azon 

erédészek, hivatásos vadászok és sportvadászok részére, akik időközben elhaláloztak. A 
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kopjafát a Széchenyi utca játszótér folyó felőli részbe szeretné felállítani. Ehhez kérik a 

képviselő-testület hozzájárulását. Megnéztük a helyszínt, a kijelölt területre elfogadható a 

kopjafa felállítása. 

 

Kárpáti Hajnalka: Nem baj, ha több funkciója, látványossága lesz a „Kultúrpark”-nak. Egy 

újabb színfoltja lesz a településnek. Támogatni kell az elképzelést. 

 

A képviselő-testület a Váli Vadásztársaság kérelmét 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

123/2016.(VI.15.) számú határozata 

a Váli Vadásztársaság kérelmére kopjafa állításhoz hozzájárulás 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Vadásztársaság kérelmére ingyenesen 

hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi utcai játszótér mellett önkormányzati területre kopjafát 

állítson az elhalálozott erdészek, hivatásos vadászok és sportvadászok tiszteletére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 

18.30 órakor bezárja. 

 

 

      -k.m.f- 

 

 

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester     jegyző 

 

 

 

 

  Kocsis Bálint     Kárpáti Hajnalka 

  hitelesítő     hitelesítő 

 

 

 


