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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 06-án 

megtartott  rendkívüli üléséről 

 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének emeleti tanácskozó terem 

 

Jelen vannak:Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Csókás Zsolt 

képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Dr. Balogh 

Lóránd jegyző 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megjelent vendégeket. 

Megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 5 fő jelen van.  Az 

ülést 17.00 órakor megnyitotta. 

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

valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

59/2017. (IV. 06.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. április 06-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 06-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a polgármester a meghívóban szerelő napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot, 

melyet a  képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

60/2017. (IV. 06.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. április 06-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 06-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el. 

Napirend 

Tárgy          Előterjesztő  

1./  Rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény   Bechtold Tamás 

benyújtásáról szóló döntés meghozatala     polgármester 

2./ Döntés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  Bechtold Tamás 

támogatására kiírt pályázaton való indulásról    polgármester 

3./ Egyebek 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról szóló 

 döntés meghozatala 

 

Bechtold Tamás: Ez a támogatási igény egy teljesen új rendszer. A Tűzoltóságunk részére 

igényelhetünk többletforrást, valószínűsíthetően a minimálbéremelkedésből fakadó kiadás 

növekedés fedezetét tudjuk így megigényelni a Tűzoltóságunk részére. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A pályázaton való indulásról szóló határozatnak nincs formai kötöttsége, 

úgy, mint mondjuk egy Vis-maior határozatnál. Elég egy határozat a támogatási igény 

benyújtásáról. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2017. (IV. 06.) számú határozat 

rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

 

Vál Község Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontjai alapján támogatási igényt nyújt be a 

rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az igényléshez szükséges 

dokumentáció összeállítására és benyújtására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Döntés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázaton való indulásról 

 

Bechtold Tamás: Megjelent az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázat. településünk számára a legfontosabb a belterületi utak és járdák 

fejlesztése lenne. Ezzel a célterülettel is pályázhatunk. Településünk részére a maximálisan 

pályázható összeg 15 millió forint, és a támogatás intenzitása 85%. megítélésem szerint a 

Malom utca útburkolatának és a Kisköz utca járda felújítására pályázhatnánk. Az előzetes 

költségbecslések alapján a fenti beruházások teljes költsége 15.963.520.- Ft.+ Áfa, vagyis 

bruttó 20.273.770.- Ft lenne. Az Önrészt természetesen a költségvetésünkből biztosítanunk 

kell majd. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2017. (IV. 06.) számú határozat 
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az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

 támogatására kiírt pályázaton való indulásról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton. A 

pályázatot a 2473 Vál, Malom utca (532/1. hrsz.) útburkolatának, valamint a 2473 Vál, 

Kisköz utca - Váli-víz hídja és a Damjanich utca közötti szakaszának – (513. hrsz.) járda 

felújítására nyújtja be.  A teljes pályázott összeg 15 millió forint, melyhez Vál Község 

Önkormányzatának költségvetésében biztosítja a 2.647059.- Ft önrészt. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentáció összeállítására és felhatalmazza a dokumentációhoz szükséges nyilatkozatok 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek bármilyen kérdése az egyebek napirendi pont keretében? 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést bezárja 17.10 órakor. 

 

     -k.m.f.- 

 

 

 Bechtold Tamás      Dr. Balogh Lóránd 

 polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 Kárpáti Hajnalka      Kocsis Bálint 

 hitelesítő       hitelesítő 


