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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 12-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, Kocsis Bálint képviselő 

 

Meghívottként van jelen: Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megjelenteket. Megállapítja, az ülés 

határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6 fő jelen van. Az ülést 18.00 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 

145/2018. (X. 12.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. október 12-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 12-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 napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, 

azzal, hogy egyebek napirendi pontban érkezett egy kérelem, amit szeretne, ha megvitatna a Képviselő-

testület. A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

146/2018. (X. 12.) számú határozata 

a képviselő-testület 2018. október 12-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 12-i ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el. 
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Napirend:   Előterjesztő: 

   

1./ Döntés a Vál-völgyi vízrendezéssel összefüggő település-   Bechtold Tamás polgármester 

rendezési feladatok partnerségi egyeztetésének lezárásáról    

2./ Tóth Ferencné levelének és kérésének megvitatása   Bechtold Tamás polgármester 

3./ Egyebek: Kalányos Ghusi kérelme 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Vál-völgyi vízrendezéssel összefüggő településrendezési feladatok partnerségi 

egyeztetésének lezárásáról 

 

Bechtold Tamás: A napirenddel kapcsolatban Alpolgármester Asszony rendelkezik a naprakész 

információkkal, ezért átadnám neki a szót. 

 

Ádám Zsuzsanna: A testület a Váli-völgy vízrendezési projekt kapcsán júliusban döntött az érintett 

területek besorolásának megváltoztatását célzó rendezési terv-módosításról. Elkészültek a tervek, a 

hirdetményt és a partnerségi anyagot a honlapon is közzétettük. Ez ügyben a jogszabályoknak 

megfelelően lezajlott - a partnerségi egyeztetés keretében - a lakossági fórum, melyről jegyzőkönyv 

készült. A rendelkezésre álló határidőig nem érkezett észrevétel, így a partnerségi eljárás lezárható. A 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy mielőbbi megvalósulása érdekében, valamint a régi 

településrendezési követelmények szerint készült településrendezési eszközök módosíthatóságára 

vonatkozó, kormányrendeletben meghatározott 2018 év végi határidőre tekintettel a határozathozatalnak 

mielőbb meg kell történnie. Az államigazgatási véleményezési eljárás csak a képviselő-testület 

határozathozatalát követően indítható el. Kérem képviselő-társaimat, az információk birtokában hozzuk 

meg a szükséges határozatot, hogy el tudjuk indítani a következő lépést. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Vál-völgyi vízrendezéssel összefüggő 

településrendezési feladatok partnerségi egyeztetésének lezárásáról szóló határozatot. 

 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

147/2018. (X. 12.) számú határozata 

a Vál-völgyi vízrendezéssel összefüggő településrendezési feladatok 

 partnerségi egyeztetésének lezárásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 121/2018. (VII. 11.) önkormányzati 

határozata szerinti településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés 

eredményét és a lakossági fórumról szóló jegyzőkönyvet megismerte, azzal egyet ért. 

 

2. A Képviselő-testület a partnerségi véleményezést lezártnak tekinti. 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 42. § (1) bekezdése alapján 

a döntést dokumentálja és tegye közzé az önkormányzat hirdetőtábláján. 
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4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az állami főépítésznél kezdeményezze a végső 

véleményezési szakasz lefolytatását. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2./ Napirendi pont 

Tárgy: Tóth Ferencné levelének és kérésének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Tóth Ferencné írásban jelezte, hogy szeretne rendkívüli, zárt ülés keretében egyeztetni 

az Önkormányzat és közte fennálló végrehajtási ügy részleteiről. Szeretném kikérni erről a Képviselő-

testületi tagok véleményét is. Én azt gondolom, hogy volt egy bírósági eljárás, majd egy jogerős bírói 

ítélet. Nincs ezen mit egyeztetni. Fizesse meg az összeget, amit megítéltek nekünk. Feleslegesnek érzem 

ezt az egészet, főleg zárt ülésen. Az ítélet nyilvános, nincs ok a zárt ülésre. Jelezném a képviselő 

társaknak, hogy Krúdy Péter képviselő-társunk véleményét is kikértem az ügyben. Ő úgy vélekedik, hogy 

legyen zárt ülés és próbáljuk meg lezárni ezt az ügyet. 

 

Csókás Zsolt: Évekig pereskedtünk. Van egy jogerős ítélet. Nincs mit egyeztetni ezen. Én nem támogatom 

egy ilyen zárt ülés megtartását. 

 

Kárpáti Hajnalka: Én sem támogatom ezt az elképzelést. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2018. (X. 12.) számú határozata 

Tóth Ferencné kérelméről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván rendkívüli zárt ülésen egyeztetni Tóth 

Ferencnével, az Önkormányzat és Tóth Ferencné közti végrehajtási eljárás ügyében. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3./ Egyebek 

Tárgy: Kalányos Ghusi kérelme 

 

Dr. Balogh Lóránd: Érkezett egy kérelem, mely szerint az úr eladta a váli ingatlanát, ahol eddig 

kereskedelmi tevékenységet folytatott. Szeretne továbbra is árusítani a településen. Erre csak a piac 

területén van lehetősége, de péntekente ott már nincs elég helye, ezért szeretné új terület kijelölését kérni. 

Én szeretném, ha a Képviselő-testület döntene ebben a kérdésben. Kíván-e új területet kijelölni erre a 

célra, vagy más megoldást keressünk. 

 

Kocsis Bálint: Nem feltétlenül lenne jó, ha oda pakolna a tűzoltóság elé. Egy esetleges vonulást lehet 

zavarna. 
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Csókás Zsolt: A rendeletünk nem csak a helyet, de az időpontot is kijelöli. Nem csak pénteken lehet 

értékesíteni, hanem kedden és szombaton is. Jöjjön másik napon és meg van oldva a probléma. 

 

Bechtold Tamás: Azt hiszem, hogy ebben az ügyben így nem is kell egyéb döntést hozni. Másik napon 

árusítson és nincs gond. Nem kell másik helyszínt kijelölni. Van valakinek valamilyen témája az Egyebek 

napirendi ponthoz? 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 18.30-kor bezárja. 

 

 

-k.m.f.- 

 

 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester             jegyző 

 

 

 

 

                      Kárpáti Hajnalka             Ádám Zsuzsanna 

        hitelesítő            hitelesítő 


