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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 6-án 

  megtartott, rendkívüli, nyílt üléséről 

 

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

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Kocsis Bálint képviselő 

                         Kárpáti Hajnalka képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kőszegi László képviselő,  

 

Meghívottként van jelen: 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 6 fő jelen van. Az ülést 10.00 órakor megnyitotta. 
 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kárpáti Hajnalka képviselőre és Ádám Zsuzsanna 

alpolgármesterre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre Kovács Máriára. 

 

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

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

124/2018. (VIII. 06.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. augusztus 06-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. augusztus 06-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Kárpáti 

Hajnalka képviselőt és Ádám Zsuzsanna alpolgármestert választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a polgármester a meghívóban is szereplő egyetlen napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot, 

melyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

125/2018. (VIII. 06.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. augusztus 06-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. augusztus 06-i ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el. 

 

Napirend: Előterjesztő: 

 

1./ A NEG Zrt. ajánlatának megvitatása          Bechtold Tamás Polgármester 

2./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirendi pont 

Tárgy: A NEG Zrt. ajánlatának megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Két hete meglátogattuk a NEG Zrt. által javasolt referencia települést. Azt hiszem 

mindannyian elégedettek voltunk a tapasztaltakkal. Múlt héten egyeztettem a cég képviselőjével, aki 

megerősítette, hogy a NEG Zrt. a továbbiakban is fenntartja a 2018. márciusában tett ajánlatát. Az ajánlatot 

ismételten kiküldtük. A Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. és annak ajánlata, valamint finanszírozási 

konstrukciója a márciusi ülésen bemutatásra került. Jelen testületi ülésen arról kell döntenünk, megrendeljük-

e a beruházást vagy sem. 

 

Kárpáti Hajnalka: Szerintem rendeljük meg a fejlesztést. Egyszer mindenképpen meg kell lépnünk a dolgot 

és ez igen jó ajánlatnak tűnik, meggyőző műszaki kivitelezéssel. 

 

Kocsis Bálint: Amennyiben nem kell plusz összeggel kiegészíteni a kivitelezést, akkor szerintem is vágjunk 

bele. 

 

Bechtold Tamás: A cég képviselőjének ígérete szerint nem kell plusz forrást bevonnunk. Felteszem szavazásra 

a beruházás megrendelését. 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megrendeli a NEG ZRT-től Vál Község 

közterületi világításának világítótest cseréjét az alábbi határozatnak megfelelően 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2018. (VIII. 06.) határozata 

Vál Község közterületi világítótest cseréjének megrendeléséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előzetesen egyeztetett és kalkulált 

finanszírozási konstrukcióval, a határozat mellékletében szereplő megállapodás tervezetben meghatározott 

feltételekkel a Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.-től megrendeli Vál Község közterületi világításának 

világítótesteinek cseréjét LED-es technológiára. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirendi pont 

Tárgy: Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek valamilyen témája az Egyebek napirendi ponthoz? 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 10.15-kor bezárja. 

 

-k.m.f.- 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester              jegyző 

 

 

                    Kárpáti Hajnalka             Ádám Zsuzsanna 

        hitelesítő            hitelesítő 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL8bqMjY3aAhWDApoKHT1YChQQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.negzrt.hu%2F&usg=AOvVaw0IequAddKpqObYgir_jlAr
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL8bqMjY3aAhWDApoKHT1YChQQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.negzrt.hu%2F&usg=AOvVaw0IequAddKpqObYgir_jlAr

