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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én 

  megtartott, rendkívüli, nyílt üléséről 

 

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

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 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 5 fő jelen van. Az ülést 10.00 órakor 

megnyitotta. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kőszegi László képviselőre és Ádám Zsuzsanna 

alpolgármesterre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre Kovács Máriára. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

127/2018. (IX. 19.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. szeptember 19-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. szeptember 19-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek 

Kőszegi László 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 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

128/2018. (IX. 19.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. szeptember 19-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. szeptember 19-i ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el. 

 

Napirend: Előterjesztő: 

 

1./ Döntés vis maior pályázaton való indulásról        Bechtold Tamás Polgármester 

 

2./ Egyebek 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirendi pont 

Tárgy: Döntés vis maior pályázaton való indulásról 

 

Bechtold Tamás: Sajnálatos módon újabb nagy erejű vihar sújtotta a településünket. Komoly károk érték 

az Ady Endre utcát, ahol újabb partfal süllyedést tapasztaltunk. Tekintettel arra, hogy azt az utat a jövő 

évben szeretnénk megcsináltatni, mindenképpen rendeznünk kell annak a süllyedésnek a helyzetét is. Ezt 

az Önkormányzat önerőből nem tudja felvállalni, ismét vis maior pályázatot kell benyújtanunk. A károk 

helyreállítására benyújtott pályázatunkhoz 10 % önrészt kell biztosítanunk. A helyszíni szemlén 

egyértelműen elismerték az igényünket. A beruházásra a jövő évben kerül majd sor. Előre láthatóan meg 

lesz a fedezet ennek az önrésznek a biztosításához. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, hogy az önkormányzat induljon a vis 

maior pályázaton a megfelelő önrész biztosításával. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

129/2018. (IX. 19.) számú határozata 

döntés Vis-maior pályázatok benyújtásáról és pályázati önrész biztosításáról 

 

A Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testület, úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen 

támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Vál Községben 2018. augusztus 14-én, az Ady Endre utca (324/1. hrsz-ú 

ingatlan) melletti rézsű megcsúszott. Az aszfalt burkolat alatt üreg képződött. Magán területen álló épület 

a csúszás következtében beomlott. Az útszakaszban például gáz közmű vezeték fut. A belterületi útban, 

közműben okozott károk kijavítása iránti vis-maior pályázatot nyújt be az Önkormányzat. 

 

  helye :  Vál, Ady Endre utca (324/. hrsz.) . 

   

A káresemény forrásösszetétele: 

 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2018. év  % 

Saját forrás 3.773.615.- Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás Ft  

Vis maior igény  33.962.530.- Ft 90 

 37.736.145.- Ft 100 

 

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 37.736.145.- Ft, melynek 

fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  

-A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 

tulajdonát képezi.  

-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem 

rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 
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        Biztosító Társaság megnevezése  

        Biztosítási szerződés száma  

 

-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a megfelelő rész 

aláhúzandó. 

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető 

határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 5 éven keresztüli fenntartását, valamint a 

helyreállítás befejezését követő 30 napon belül igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Tanács felé.  

A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni 

(a megfelelő rész aláhúzandó). 

A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) .számú 

Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

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 

 

 

 

 

                      Kőszegi László             Ádám Zsuzsanna 

        hitelesítő            hitelesítő 


