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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 21-én 

  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. Tájékoztatja a képviselő-testületet, 

hogy a rendkívüli testületi ülés összehívására technikai okok és határidők betartása miatt volt szükség. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6 fő jelen van, Krúdy 

Péter képviselő jelezte távolmaradását. Az ülést 13.00 órakor megnyitotta. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv 

hitelesítőkre Kárpáti Hajnalka és Csókás Zsolt képviselőkre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Jakab 

Jusztinára. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

144/2019. (IX. 21.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. szeptember 21-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. szeptember 21-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek 

Csókás Zsolt és Kárpáti Hajnalka képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

meghívóban kiküldött napirendnek megfelelően. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

145/2019. (IX. 21.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. szeptember 21-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. szeptember 21-i ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el. 

Napirend:  

1./ A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

2./ A Szavazatszámláló Bizottságok kiesett tagjai helyére új tagok megválasztása 

3./ Egyebek 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Napirendi pont 

Tárgy: A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A szociális tűzifa kiosztásának rendjéről minden évben rendeletet alkotunk. Ebben 

nincs változás. A korábban hozott rendelethez képest annyiban módosul az idei, hogy a 0.7 m3 fa 

mennyiség helyett a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége a beérkezett 

kérelmek függvényében 1 m3-re változik. A jövedelem határok nem változnak, így a rászorulók nagyobb 

mennyiséghez jutnak. 

 

A képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendeletet 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2019. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatásáról 

 

/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete/ 

 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: A Szavazatszámláló Bizottságok kiesett tagjai helyére új tagok megválasztása 

 

Bechtold Tamás: A kiesett bizottsági tagok pótlásáról az október 13-ai helyi önkormányzati választásokra 

tekintettel szükséges döntenünk. A bizottságok tagjaira a Helyi Választási Iroda vezetője – a jegyző – tesz 

indítványt, melyhez módosító javaslat nem nyújtható be. Az előterjesztés előkészítése során az 

indítványozott és megválasztani javasolt új tagokkal az egyeztetés megtörtént: előzetesen mindenki 

vállalta a megbízatást. A település mindhárom szavazatszámláló bizottsága 3-3 választott tagból áll, 

melyet kiegészít a pártok által delegált tagok köre azzal, hogy a szavazókörökben a választás napján 

minimálisan öt fő a bizottság létszáma. A szükséges létszám érdekében így megfelelő számú póttag 

választása is szükséges, mivel a pártok delegálásának elmaradása esetén a bizottságok öt főre történő 

kiegészítésére, illetőleg a választás napján a három választott tag bármely okból történő kiesésére is fel 

kell készülnünk.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjait a határozati javaslat 

szerint megválasztani szíveskedjenek. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

146/2019. (IX. 21.) önkormányzati határozata 

Szavazatszámláló Bizottság kiesett tagjainak helyébe új tagok megválasztásáról 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény 

24.§ (1) bekezdése szerint a települési szavazókörök szavazatszámláló bizottságaiból kiesett 

tagok/póttagok pótlására az alábbi tagokat, illetőleg póttagokat választja meg: 

 

Új tagok 

 

Rozbach József Vál, Damjanich u. 122. tag 

Kecskésné Bredák Katalin Vál, Kossuth 47.   tag 

Kecskés Klaudia Vál, Kossuth 47.   tag 

 

Új póttagok 

 

Horváth Beáta Vál, Ady E. u. 7.                    póttag 

Körtélyesiné Kovács Éva Vál, Szt. István tér 23/A              póttag 

Nagy Erzsébet Vál, Kossuth L. u. 25.                    póttag 

Körmendi Péter Lászlóné Vál, Csokonai u. 28.                    póttag 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

3./ Napirend 

     Tárgy: Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele, kérdése az Egyebek Napirendi ponthoz? 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 13.15-kor bezárja. 

 

 

-k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

  Csókás Zsolt            Kárpáti Hajnalka 

  hitelesítő      hitelesítő 


