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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 17-én megtartott 

     soros üléséről 

 

Helye: Vál Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terem 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Kőszegi László képviselő 

 

Meghívottként van jelen: Dr. Balogh Lóránd jegyző., Csókás Elekné könyvtáros 

 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Bechtold Tamás: Köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 

fő képviselői létszámból 5 fő jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám 

Zsuzsanna alpolgármesterre és Kárpáti Hajnalka képviselőre, és a jegyzőkönyv vezetőre, 

Jakab Jusztinára. Az ülést 19.00 órakor megnyitja. 

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

187/2018. (XII. 17.) számú határozata 

a 2018. december 17-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 17-i képviselő-testületi ülés 

jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kárpáti Hajnalka képviselőt 

választja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a 

polgármester, azzal a kiegészítéssel, hogy Körtvélyesi Andrea foglakoztatása, az óvodai 

feladatellátásról szóló megállapodás és a jutalmazás kerüljön fel napirendként, melyet a 

képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

188/2018. (XII. 17.) számú határozata 

a 2018. december17-i képviselő-testületi ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 17-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 
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Napirend: 

 

l./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  Dr. Balogh Lóránd 

jegyző 

2./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről Bechtold Tamás 

polgármester 

3./ Az avar és növényi hulladék égetéséről szóló önkormányzati  Bechtold Tamás 

rendelet elfogadása  polgármester  

 

4./ A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása Bechtold Tamás 

 polgármester 

5./ Beszámoló a Könyvtár 2018. évi tevékenységéről és a  Bechtold Tamás  

közművelődési munkáról  polgármester 

  

6./ Döntés a háziorvosi ügyelettel kapcsolatos elszámolás Bechtold Tamás  

elfogadásáról, illetve a szolgáltatás díjemelésének kezdeményezéséről polgármester 

  

7./ Vál Település Nívó-díjának alapításáról és adományozásának  Bechtold Tamás  

rendjéről szóló 15/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet  polgármester

 függelékeinek 

elfogadása (utánküldéssel) 

   

8./ Vál Község Településképi Rendeletének elfogadása Bechtold Tamás 

 polgármester 

9./ Döntés a Thermo Épgép Kft.-vel kötött, a TOP-3.2.2-15-FEI- Bechtold Tamás 

2016-00003 számú „Váli közintézmények fűtési igényeinek  polgármester 

kielégítése biomassza alapú megújuló energiával”  

tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról  (szóbeli kiegészítéssel) 

 

10./ Döntés Körtvélyesi Andrea foglalkoztatásáról Bechtold Tamás 

 polgármester 

11./ Váli Közös Önkormányzati Hivatal és a Váli Mesevölgy Óvoda 

közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló  Bechtold Tamás 

megállapodás elfogadása polgármester 

  

12./ Döntés Krain Bálint váli lakos kérelméről Bechtold Tamás 

 polgármester 

13./ Döntés jutalmazásról  Bechtold Tamás 

 polgármester 

14./Egyebek 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 
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Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

189/2018. (XII. 17.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a két ülés közti 

fontosabb eseményekről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

190/2018. (XII. 17.) számú határozata 

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Az avar és növényi hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása 

 

Bechtold Tamás: A közmeghallgatáson felvetődött javaslatként, hogy legyen több égetési nap. 

Az álláspontom az, hogy a tavalyihoz hasonló módon, havi két alkalom legyen kijelölve erre a 

célra. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet 

tervezetet és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendeletet 5 igen, 0 

nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
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4./ Napirend 

 Tárgy: A képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása 

 

Bechtold Tamás: A Képviselő-testület munkatervét az SZMSZ rendelkezései szerint el kell 

készíteni a jövő évre vonatkozóan. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a képviselő-testület 2019. 

évi munkatervét elfogadja és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a 2019. évi munkatervet 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

191/2018. (XII. 17.) számú határozata 

a Képviselő-testülete 2019. munkatervének elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2019. évi 

munkatervét a határozat mellékletének megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5./ Napirend 

 Tárgy: Beszámoló a Könyvtár 2018. évi tevékenységéről és a közművelődési 

munkáról 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi Csókás Elekné könyvtárost, van-e kiegészítése a beszámolóval 

kapcsolatban.  

 

Csókás Elekné: Nagyon köszöni a képviselő-testület támogatását. Történtek fejlesztések a 

könyvtárban, a megyei könyvtárból vonalkóddal látják el a könyveket, így kereshetővé válik a 

gyűjtemény, és egy későbbi könyvtári rendszer kialakításakor vonalkód leolvasás útján, 

elektronikusan történhet a kölcsönzés. A könyvtárközi kölcsönzés jól működik, az olvasók 

igényelhetnek könyvet más könyvtár állományából. 

 

Bechtold Tamás: Elismerését fejezi ki a kitüntetésért és az egész éves munkájáért. Javasolja 

Csókás Elekné fizetésének megemelését a testület felé, kéri, hogy a 2019. évi költségvetés 

összeállításakor vizsgáljuk meg ennek lehetőségét. 

 

Csókás Elekné: Megköszöni a támogatást és elhagyja a termet. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a 

közművelődési munkáról szóló beszámolót, melyet 4 igen szavazattal javasol elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a Váli Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót 5 igen, 0 

nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

192/2018. (XII. 17.) számú határozata 

a Váli Könyvtár 2018. évi tevékenységéről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Könyvtár 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./ Napirend 

 Tárgy: Döntés a háziorvosi ügyelettel kapcsolatos elszámolás elfogadásáról, 

illetve a szolgáltatás díjemelésének kezdeményezéséről 

 

Bechtold Tamás: Annyiról szól ez a kezdeményezés, hogy a jövő évi költségvetés 

kialakításakor figyelembe vesszük a szolgáltatás díjának emelkedését, ezzel számolnunk kell. 

Az Önkormányzatok teszik össze a keretet, hogy működni tudjon tovább, remélhetőleg az 

állami normatíva is emelkedni fog. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a háziorvosi ügyelettel kapcsolatos elszámolást és a szolgáltatás 

díjemeléséről szóló javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, melyről 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2018. (XII. 17.) számú határozata 

a háziorvosi ügyelettel kapcsolatos elszámolás elfogadásáról, illetve a szolgáltatás 

díjemelésének kezdeményezéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Ügyeleti Központ B verziójú 

támogatását elfogadja, valamint hozzájárul a finanszírozás 10 %-os megemeléséhez. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./ Napirend 

Tárgy: Vál Település Nívó-díjának alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló 15/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet függelékeinek elfogadása 

 

Bechtold Tamás: A három felkért művész közül ketten adtak be pályázatot, Kovács Szilárd és 

Ádám Zsófia. A beérkezett pályaművekkel elégedett vagyok, nagyon szép alkotások. 

 

Kárpáti Hajnalka: Elmondta, hogy férje, Kárpáti József megtisztelőnek találta a felkérést, de 

teret szeretett volna adni a fiatalok számára. Nagyon nehéz volt dönteni a díjról. Mindkét 

alkotás kidolgozott, szép munka. A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal Kovács Szilárd alkotását javasolja 

elfogadásra a képviselő-testületnek. 
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Bechtold Tamás: Szavazásra kéri a testületet. 

 

Ádám Zsuzsanna elhagyja a termet, így a testület létszáma 4 fő. 

 

A képviselő-testület Vál Település Nívó-díjának alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló 15/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet függelékeinek elfogadásáról 4 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodással döntött és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

194/2018. (XII. 17.) számú határozata 

Vál Település Nívó-díjának alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 15/2018. 

(XI. 29.) önkormányzati rendelet függelékeinek elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kovács Szilárd művész 

alkotását választja meg Vál település Nívó Díjának. Az emléktárgy és az oklevél tervezete 

Vál Település Nívó-díjának alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 15/2018. (XI. 

29.) önkormányzati rendelet függelékeit képezik. Mivel a három felkért művészből ketten 

adtak be pályaművet, az erre szánt br. 300.000 Ft keretösszeget megfelezve, Kovács Szilárd 

és Ádám Zsófia között osztja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ádám Zsuzsanna visszatér a terembe, így a testület létszáma 5 fő. 

 

8./ Napirend: 

 Tárgy: Vál Község Településképi Rendeletének elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Miklósi Tibor a bizottsági ülésen beszámolt a rendeletről, három 

aggodalmas pont volt az előterjesztésben, ami megvitatásra került, a napelem, parabola 

antennák és lemezfedések kérdése. Tibor szakmai szemmel magyarázta el a rendeletben 

meghatározott szabályokat ezzel kapcsolatban, amivel egyet is értek. Azt kívánjuk elérni, 

hogy a lakosság mielőtt házépítésbe, felújításba kezd, jöjjön el a hivatalba és jelentse be, így 

szakmai szemmel ellenőrizve, a település arculatának figyelembe vételével kerülne sor a 

változásokra a jövőben. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ezzel egyet értett a bizottság is, és 4 igen szavazattal elfogadta a 

településképi rendeletet. 

 

Bechtold Tamás: több észrevétel nem történt, így szavazásra kérte a testületet.  

 

A képviselő-testület Vál Község Településképi rendeletét 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet hozta:  

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló rendelet elfogadásáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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9./ Napirend: 

 Tárgy: Döntés a Thermo Épgép Kft.-vel kötött, a TOP-3.2.2-15-FEI-2016-00003. 

számú „Váli közintézmények fűtési igényeinek kielégítése biomassza alapú megújuló 

energiával” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról 

 

Bechtold Tamás: A mindenki által ismert vis maior esemény miatt a pelletsort újra be kell 

szerezni, ehhez határidő módosítás szükséges, a közbeszerzési szabályzat előírásai szerinti 

módosításokat tartalmazza a szerződés. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta, 

a vállalkozási szerződés módosítását és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-

testületnek. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2018. (XII. 17.) számú határozata 

a Thermo Épgép Kft.-vel kötött, a TOP-3.2.2-15-FEI-2016-00003. számú „Váli 

közintézmények fűtési igényeinek kielégítése biomassza alapú megújuló energiával” 

tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Thermo Épgép Kft.-vel, a TOP-3.2.2-15-

FEI-2016-00003. számú „Váli közintézmények fűtési igényeinek kielégítése biomassza alapú 

megújuló energiával” tárgyú vállalkozási szerződés módosítását a mellékletben foglalt 

szöveggel elfogadja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti szerződés módosítás 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Napirend: 

 Tárgy: Döntés Körtélyesi Andrea foglalkoztatásáról 

 

Bechtold Tamás: Az EFOP pályázat sok adminisztrációs feladatot kíván, így szükségét 

érezzük egy munkatárs felvételének 1 évre, aki ezt koordinálja napi 4 órában. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta, 

Körtélyesi Andrea foglalkoztatását támogatja és 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek, azzal a feltétellel, hogy ennek költségét a 2019-es költségvetésbe 

tervezze be. 

 

A képviselő-testület Körtvélyesi Andrea foglalkoztatásáról szóló javaslatot 5 igen, 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

196/2018. (XII. 17.) számú határozata 

Körtvélyesi Andrea foglalkoztatásáról 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy foglalkoztatja Körtvélyesi 

Andreát 2019. január 1-től 2019. december 31-ig napi 4 órás munkaidőben, havi br. 120.000 

Ft-os bérezéssel.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Napirend: 

 Tárgy: Váli Közös Önkormányzati Hivatal és a Váli Mesevölgy Óvoda 

közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A csekkek, költségek kifizetése az Önkormányzaton keresztül valósul 

meg, így szükség van egy megállapodás megkötésére az óvodával, ez egyszerűbb, mintha 

minden pénzügyi feladatot az óvoda látna el külön.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta, 

az óvoda feladatellátásáról szóló megállapodás megkötését támogatja és 4 igen szavazattal 

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület Váli Mesevölgy Óvoda feladatellátásáról szóló megállapodást 5 igen, 0 

nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2018. (XII. 17.) számú határozata 

a Váli Mesevölgy Óvodával kötendő munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 

szóló megállapodás elfogadásáról 

 

A képviselő-testület a Váli Mesevölgy Óvodával kötendő munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 

melléklet szerinti megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./Napirend 

 Tárgy: Döntés Krain Bálint váli lakos kérelméről 

 

Bechtold Tamás: Krain Bálint kérelmezte a tulajdonában lévő 12 ingatlan víz hálózatra 

történő csatlakozásához szükséges elvi hozzájárulásunkat.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Krain Bálint 

kérelmét, 4 igen szavazattal javasolja a kérelem elfogadását. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2018. (XII. 17.) számú határozata 
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Krain Bálint váli lakos kérelmének elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elvi hozzájárulását adja 

a Váli 885/13 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó víz gerincvezeték kiépítéséhez, melyen keresztül 

a vállalkozó 12 ingatlant tud a vízhálózatra csatlakoztatni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

13./ Napirend: 

Tárgy: Döntés jutalmazásról 

 

Bechtold Tamás: Az alpolgármester asszony részére az elmúlt évben végzett munkája 

elismeréseként havi bérének 150 %-ának megfelelő jutalom odaítélését javasolom a 

képviselő-testületnek. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az alpolgármester asszony 

havi bérének 150 %-ának megfelelő jutalmazását 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

Ádám Zsuzsanna: Elhagyja az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 0 tartózkodással elfogadja Ádám Zsuzsanna 

alpolgármester havi bérének 150 %-ának megegyező jutalmazását, melyről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

199/2018. (XII. 17.) számú határozata 

Ádám Zsuzsanna alpolgármester jutalmazásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ádám Zsuzsanna alpolgármester részére egész 

évben végzett munkája elismeréseként bruttó 411.300,-Ft jutalmat adományoz. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ádám Zsuzsanna visszajön az ülésre, Bechtold Tamás polgármester elhagyja az üléstermet, 

így a testület létszáma 4 fő. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság Bechtold Tamás 

polgármester részére egy havi bére 150 %-ának megfelelő jutalom adományozását 4 igen 

szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Bechtold Tamás 

polgármester egy havi bére 150 %-ának megfelelő jutalom adományozását az egész évben 

végzett munkája elismeréseként, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

200/2018. (XII. 17.) számú határozata 
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Bechtold Tamás polgármester jutalmazásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bechtold Tamás polgármestert az egész évben 

végzett munkája elismeréseként 822.600,- Ft jutalomban részesíti. 

 

Felelős: alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás visszajön az ülésterembe, így a testület létszáma 5 fő. 

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy saját hatáskörben jutalmazni szeretné Dr. 

Balogh Lóránd jegyzőt egész éves munkája elismeréséül br. 150.000 Ft-tal. 

 

A képviselő-testület egyetért Dr. Balogh Lóránd jutalmazásával. 

 

Dr. Balogh Lóránd: megköszöni a polgármesternek és a testület tagjainak a jutalmat. 

 

14./Egyebek: 

 

Bechtold Tamás egy kérelemről tájékoztatja a testületet. Lakos-Nagy Piroska kéri a 

közterületi szeszes ital fogyasztás tiltásának betartatását. Ez ügyben intézkedéseket kívánok 

tenni, megkérem a körzeti megbízottat, Bereczki Lászlót, hogy lépjen fel a szabálysértők 

ellen, a 8/2018 (V.30.) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 

önkormányzati rendeletben foglaltak alapján. 

 

A testület egyetért a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tiltásával és kéri a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 

19.41 órakor bezárja. 

 

Bechtold Tamás polgármester megköszöni a képviselő-testület tagjainak, Jegyző Úrnak az 

egész éves munkájukat és Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván mindnyájuknak. 

 

-k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester      jegyző 

 

 

  Ádám Zsuzsanna     Kárpáti Hajnalka 

  hitelesítő      hitelesítő 

 


