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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 8-án megtartott rendes, 

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, Dr. Milvius Lóránt háziorvos, Szabóné Pályi Judit Szent László 

Völgye Segítő Szolgálat vezetője 

 

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 19.00 órakor 

megnyitotta. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csókás Zsolt és Kőszegi László képviselőkre, valamint a 

jegyzőkönyvvezetőre Jakab Jusztinára. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

72/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2018. május 08-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 08-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek 

Csókás Zsolt és Kőszegi László képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot a polgármester. 

 

A javaslatot a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

73/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. május 08-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 08-i ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el. 
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Napirend: 

 

1. Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

3. A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásának értékelése 

4. Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről és működéséről 

5. Vál Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása 

6. Vál Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása 

7. Döntés a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünetének elrendezéséről 

8. Beszámoló Vál Község háziorvosának 2018. évi tevékenységéről 

9. Beszámoló Vál Község fogorvosának 2018. évi tevékenységéről 

10. Beszámoló Vál Község védőnőjének 2018. évi tevékenységéről 

11. Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2018. évi tevékenységéről 

12. Beszámoló a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az önkormányzati 

támogatás elszámolásáról 

13. Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása és közbeszerzési eljárás 

megindításához szükséges egyéb döntések meghozatala  

14. A Medicopter Alapítvány támogatási kérésének megvitatása 

15. Döntés a központi orvosi ügyelet szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonatkozó 

együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a központi orvosi ügyelet 

működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről 

16. Döntés traktor munkaeszköz beszerzéséről 

17. Döntés Vál Önkormányzat Képviselő-testület 65/2019. (III. 28.) önkormányzati határozatának 

módosításáról  

18. Döntés a Burgondia utca felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

19. Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Bechtold Tamás: Amennyiben nincs kérdés, felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a két ülés közötti beszámolót 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal - vita nélkül 

- elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 

 

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

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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2./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

Bechtold Tamás: Amennyiben nincs kérdés, felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását. 

 

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

a lejárt idejű határozatok teljesítésének elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirendi pont 

Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásának értékelése 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek a beszámolóhoz kérdése, hozzászólása? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Jól működik a Közös Hivatal rendszere. Meg vannak elégedve a hivatal működésével. 

A jövőt illetően problémát jelenthet, hogy a lakosság számának növekedésével a 3 település együtt más 

kategóriába kerülhet a finanszírozást illetően, erre érdemes odafigyelni majd a jövőben. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással a Közös Hivatal gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta és javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 

évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját és előirányzatának módosítását a határozati 

javaslatok szerint elfogadni szíveskedjen! 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot hozta a Váli 

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolójának elfogadásáról: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

76/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének teljesítését 83.162 eFt bevételi és 82.736 eFt kiadási főösszeggel elfogadja. 

 

A 7. mellékletben megállapított maradvány 426 eFt, mely a 2019. évben dologi kiadásokra fordítható. 
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A 72.022Ft többletként kifizetett költséget Kajászó Község Önkormányzata utalja Vál Község 

Önkormányzat CIB Banknál vezetett 10700440-68885711-51100005 számú számlájára. 

 

A 44.504Ft többletként kifizetett költséget Gyúró Község Önkormányzata utalja Vál Község 

Önkormányzat CIB Banknál vezetett 10700440-68885711-51100005 számú számlájára. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: Van-e kiegészíteni valója valakinek a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetés módosításával kapcsolatosan?  

 

Dr. Balogh Lóránd: Észrevételem a költségvetéssel kapcsolatban nincs, igyekszünk hatékonyan 

gazdálkodni. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítását elfogadta és 

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás felteszi szavazásra Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés 

módosításának elfogadását. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

77/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetése módosításának elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének teljesítését 83.162 eFt bevételi és 82.736 eFt kiadási főösszeggel elfogadja. 

 

Kiemelt előirányzatok (eFt) 

 Kiadások Bevételek 

Személyi juttatások 59.081 Működési c.bev.áht-n belülről 1.681 

Munkaadókat terh.járulékok 11.765 Közhatalmi bevételek 0 

Dologi kiadások 11.099 Működési bevételek 769 

Beruházások 1.217 Finanszírozási bevételek 80.712 

Összesen 83.162 Összesen 83.162 

 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása: 70.165.600Ft, lakosságarányos, 

a bérkompenzáció esetében a tényleges teljesítésnek megfelelő, a választásra, illetve a jó 

adatszolgáltatóknak szóló pályázatra kapott támogatás jogszabályban meghatározott megosztása: 

Vál 37.979.490Ft, 

Kajászó 16.235.995Ft, 

Gyúró 18.693.043Ft. 

 

Válon keletkező saját bevétel: 769.681Ft. Vál Község Önkormányzatát terhelő költség: 46.242.693Ft, 

kiegészítés az állami támogatásokhoz: 7.493.522Ft.  
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Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 17.012.554Ft, kiegészítés az állami támogatáshoz: 

776.559Ft. 

 

Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség: 19.906.908Ft, kiegészítés az állami támogatáshoz: 

1.213.865Ft. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirendi pont  

Tárgy: Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről és működéséről 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi a testületet, van-e hozzászólás? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Vannak pozitívumok, negatívumok. Ez évi beszámolóhoz tartozó már, de sikerült 

Gyúrón a személyi kérdést megoldani, a kirendeltségvezető pozíciót sikerült helyi erővel feltölteni. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a beszámolót 4 igen, 0 nem szavazattal 

és 0 tartózkodással elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolójának elfogadásáról: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

78/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről szóló beszámolóról 

 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.  

 

Felelős: dr. Balogh Lóránd jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirendi pont  

Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 

 

Pillmajer Csilaa: Jogszabály-változások jövőre nehezítik majd a beszámoló elkészítését. Jövőre lehet, 

hogy hamarabb kell az utolsó költségvetés módosítást elfogadni.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 

igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta az Önkormányzat 

2018. évi költségvetésének módosítását, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2019. (V. 08.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

6./ Napirendi pont 

Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása  

 

Bechtold Tamás: Bevételeknél írja Csilla, hogy a bevételi oldal nőtt, a kiadási is, ez a pályázati 

összegeknek köszönhető. Jó látni, hogy mennyi mindent tudtunk megvalósítani pályázati pénzekből. Van 

valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 

igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

2018. évi zárszámadását és maradvány elszámolását, melyről az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2019. (V. 08.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

Bechtold Tamás: megkérem a testületet, hogy ehhez kapcsolódóan a belső ellenőrzési jelentés 

elfogadásáról is döntsünk. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A belső ellenőri jelentést és intézkedési tervet a testület előzőekben már elfogadta, 

most az egységes, egész évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadása is szükséges. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4 

igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: felkérte szavazásra a testületet a belső ellenőri jelentés elfogadásáról. 

 

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

ellenőri jelentés elfogadásáról: 

 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

79/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a belső ellenőri jelentés elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves összesített belsőellenőri jelentését 

elfogadta. 
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Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

7./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünetének elrendezéséről 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az igazgatási szünet elrendelése minden évben megkönnyíti a szabadságolásokat. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4 

igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2019. évi hivatali szüneteinek elrendeléséről: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi hivatali szüneteinek elrendeléséről 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Közös Önkormányzati 

Hivatalra vonatkozóan hivatali szünet kihirdetését lehetővé teszi a 2019. esztendőben. 

 

2. A Váli Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének időtartama 2019. évben 

nyáron: 2019. július 22-tól 2019. augusztus 25-ig, 

télen: 2019. december 23-tól 2020. január 05-ig tart. 

 

3. Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Váli Közös Önkormányzati Hivatal ügyeleti szinten tart 

nyitva, így biztosítja a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

8./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló Vál Község háziorvosának 2018. évi tevékenységéről 

 

 

Bechtold Tamás: Örülünk a vastagbélrák szűrés kampányban való részvételnek, köszönjük, kiket érint 

majd? 

 

Dr. Milvius Lóránt: 40-60 év közötti felnőtt lakosságot, a listát nem mi állítjuk össze, az értesítést 

központilag küldik majd ki. Beindult az adminisztratív része. Mi készen állunk rá, a felszerelés megvan 

hozzá. Vérvizsgálat, székletvizsgálat, mindkét nem részére. A kazán meghibásodás okozott 

kellemetlenséget, de az új kazán rendben működik.  

 

Bechtold Tamás: Egészségnap alkalmából a szűrővizsgálatot végző orvosok azt mondták, hogy a falu 

egészségi állapota jónak mondható, persze szűkebb körrel találkoztak. 

 

Dr. Milvius Lóránt: Nem romlik a lakosság egészségi állapota. Fontos, hogy panaszmentes állapotában 

szűrjük ki a daganatos betegségeket. Amikor már panaszos, nehezen lehet segíteni. A cukorbetegség 

diétás vagy tablettás kezeléssel karban tarható, ez a szám csökkent. Az influenzajárvány is elkerült 
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minket, volt megbetegedés, de klasszikus járvány nem volt. HPV védőoltás elérhető. Az álhírek, 

áltudományos hírek sajnos befolyásolják az embereket, károkat tud okozni. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással a beszámolót elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Köszönöm szépen doktor úr a beszámolót. Kérem szavazzunk a beszámoló 

elfogadásáról. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot Vál község 

háziorvos beszámolójának elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a háziorvos 2018. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos 2018. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja és megköszöni a Doktor Úrnak Vál Község egészségügyi helyzetének javításáért tett munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló Vál Község fogorvosának 2018. évi tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás: Van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz? 

 

Kárpáti Hajnalka: Az a fő probléma nem csak itt, sok helyen, hogy az új technika, az anyagok, eszközök 

nagyon drágák, ezért a hagyományos fogászatot alkalmazzák. Gyermek szakorvost is nehéz találni, aki 

fogszabályozást is csinál.  

A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a beszámolót 

elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot Vál község 

fogorvosa beszámolójának elfogadásáról 

 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a fogorvos 2018. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvos 2018. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja és megköszöni dr. Horváth Kun Katalinnak Vál Község egészségügyi helyzetének javításáért 

tett munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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10./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló Vál Község védőnőjének 2018. évi tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás: Hajni, kívánod-e kiegészíteni a beszámolót? 

 

Kárpáti Hajnalka: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a beszámoló inkább számszaki beszámoló. A 

látogatások száma több lenne, ha nem helyettesítenék, augusztus végéig fogok helyettesíteni. 

Tájékoztatlak titeket, hogy beadtam a felmentési kérelmemet a polgármester úrnak, május 1-től felmentési 

időmet töltöm. Nyugdíjba megyek, szeptembertől helyettes fogja ellátni a települést. Ha a testület majd 

megszavazza, akkor vállalkozás keretében január 1-től folytatnám a védőnői ellátást. 

 

Bechtold Tamás: A veszélyeztetett terhesség száma magas, 47-ből 10 veszélyeztetett, ez ijesztő. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ez még egy jó szám más településhez képest. Van olyan, hogy van terhelő előzménye, 

vagy a várandóság alatt alakul ki problémája, rengeteg olyan dolog van, amitől veszélyeztetetté válik a 

terhesség. Sokkal jobban kell rájuk figyelni, többször kell találkozni. De ez jó település, máshol nagyobb 

gondok vannak. 

 

Bechtold Tamás: A szűrővizsgálatot végző orvos is azt mondta, hogy olyan arányok vannak a lakosok 

egészségi állapotát nézve, ami jónak mondható 

 

Kárpáti Hajnalka: Azért is szeretnék visszajönni, mert szeretem csinálni, a fejlesztés jól működik, a 

méhnyakrák-szűrésre is több gondot szeretnék fordítani. Idén több gyerek fog születni, a terhesség korai 

szakaszában fontos a terhes-vitamin szedés, erre is fel kell hívni a figyelmet. Rengeteg a rossz szokás, 

amin nehéz változtatni. Nem egy könnyű munka, tisztességesen kell viselkedni mindenkivel, ez a lényeg. 

 

Kőszegi László: Szeretnék hozzászólni a beszámolóhoz, megható, ahogy erről a témáról beszélsz, és 

ahogy a munkádat végzed. 

 

Kárpáti Hajnalka: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodással a beszámolót elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a védőnő 2018. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnő 2018. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja és megköszöni a Kárpáti Hajnalkának Vál Község egészségügyi helyzetének javításáért tett 

munkáját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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11./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2018. évi tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás: Judit, szeretnéd-e kiegészíteni a beszámolót? 

 

Szabóné Pályi Judit: Köszönöm szépen, részletesen írtam a munkánkról, az látszik, hogy széleskörű 

feladatokat látunk el, a gyermekvédelemi feladatok hatósági része, Ercsi is bekerült az ellátottak körébe, 

így kiszélesedett a terület is. Iskolai szociális munka Válban is megoldott. Bölcsődét is igénybe veszik a 

szülők. Házi segítségnyújtást Pintér Hajnalka látja el. Gyermekvédelmi feladatokat Inci végzi, a hét nagy 

részét itt tölti. Szupervízióra lehetett pályázni a dolgozóknak.  Szeretném megköszönni mindenki 

segítségét. 

 

Bechtold Tamás: Mi is köszönjük.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással a beszámolót elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a Szent 

László Völgye Segítő Szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és megköszöni az Intézmény dolgozóinak Vál Községben 

folytatott munkájukat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2018. évi tevékenységéről és az 

önkormányzati támogatás felhasználásáról 

 

Bechtold Tamás: Van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz? 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással a beszámolót megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót 5 

igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

85/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámolóról és az 

önkormányzati támogatás elszámolásáról 
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Út Hagyományőrző Egyesület 2018. évi 

munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzati támogatás felhasználásának tételes 

elszámolását elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ Napirendi pont 

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása és közbeszerzési eljárás 

megindításához szükséges egyéb döntések meghozatala 

 

Bechtold Tamás: elindulnak az útépítési, -felújítási, támfal építési pályázatok. Ehhez szükség van a 

közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentáció, a közbeszerzési terv, ajánlattételi dokumentáció, 

közbeszerzési szabályzat elfogadására. Több határozatot kell meghozni.  

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással az Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosítását megtárgyalta 

és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

86/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

az Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja Vál Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2019. (II. 27.) számú határozatát és az Önkormányzat 2019. 

évi összesített közbeszerzési tervét jelen határozat mellékletének megfelelően állapítja meg.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az éves összesített közbeszerzési terv nyilvánosságának 

biztosításáról, valamint erre irányuló igény esetén a Közbeszerzések Tanácsa, vagy az illetékes 

ellenőrző szervek részére történő megküldéséről gondoskodni szíveskedjen.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

Bechtold Tamás: Felteszi szavazásra a közbeszerzési eljárás közbeszerzési ajánlattételi felhívásának és 

dokumentumainak elfogadását. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással a közbeszerzési eljárás közbeszerzési ajánlattételi felhívásának és dokumentumainak 

elfogadását megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

Képviselő-testületének 

87/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a közbeszerzési eljárás közbeszerzési ajánlattételi felhívásának és dokumentumainak 

elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletének 

megfelelően elfogadja a „2473 Vál Község területén több útszakasz útfelújítási és támfal kivitelezési 

munkái” tárgyú építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

Bechtold Tamás: Felteszi szavazásra a közbeszerzési eljárás eseti közbeszerzési szabályzatának 

elfogadását. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással közbeszerzési eljárás eseti közbeszerzési szabályzatának elfogadását megtárgyalta és 

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

88/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

közbeszerzési eljárás eseti közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletének 

megfelelően elfogadja a „2473 Vál Község területén több útszakasz útfelújítási és támfal kivitelezési 

munkái” tárgyú építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás eseti közbeszerzési szabályzatot.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

14./ Napirendi pont 

Tárgy: A Medicopter Alapítvány támogatási kérésének megvitatása 

 

Bechtold Tamás: Minden évben támogatjuk az alapítványt. Nagyon fontos az alapítvány tevékenysége. 

Az idén is javaslom az 50 eFt támogatás nyújtását. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a MEDICOPTER 

Alapítvány kérelmét és 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással br. 50.000.-Ft összeggel javasolja 

támogatni a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a 

MEDICOPTER Alapítvány támogatásáról: 
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Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

89/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a MEDICOPTER Alapítvány támogatásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MEDICOPTER Alapítvány tevékenységét bruttó 

50.000.-Ft összeggel támogatja, a határozat mellékletében szereplő támogatási szerződésben 

maghatározott feltételeknek megfelelően. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a központi orvosi ügyelet szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására 

vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a központi orvosi 

ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről 

 

Bechtold Tamás: Tekintettel arra, hogy nevezett szerződés 2019. augusztus 25. napjával lejár, a 

közbeszerzési eljárás megindítására és lebonyolítására az érintett önkormányzatoknak szükséges 

megállapodást kötni arra vonatkozóan, hogy Bicske Város Önkormányzatát bízzák meg a beszerzési 

feladatok ellátásával. Az erre vonatkozó együttműködési megállapodást a polgármesteri hivatal 

előkészítette. 

 

A polgármester felteszi szavazásra a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának 

lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodás és ajánlati felhívás elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

90/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonatkozó 

együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyelet 

szolgáltatás közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodást és 

közbeszerzési ajánlati felhívást a teljes közbeszerzési dokumentációval együtt a melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a központi orvosi 

ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatásához szükséges valamennyi jognyilatkozat 

és kötelezettségvállalás – különösen az együttműködési megállapodás és az ajánlati felhívás – 

aláírására. 

Határidő: 2019. május 15. 

Felelős: polgármester 
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A polgármester felteszi szavazásra a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos 

feladatellátási szerződés elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

91/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyelet 

szolgáltatás működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződést a melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a központi orvosi 

ügyeleti szolgáltatás működtetése érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és 

kötelezettségvállalás – különösen a feladatellátási szerződés – aláírására. 

Határidő: 2019. augusztus 25. 

Felelős: polgármester 

 

16./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés traktor munkaeszköz beszerzéséről 

 

Bechtold Tamás: A külterületi utas pályázatból megvásároltunk egy kistraktort. A használhatóságának 

növelése érdekében célszerű lenne venni egy pótkocsit. Jó hasznát vennénk. Jelen előterjesztésemben ez 

javaslom a T. Képviselő-testületnek. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottsága 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással támogatja munkaeszköz beszerzését br. 1 200 000.-Ft összeggel és 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 

92/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

traktor munkaeszköz beszerzéséről 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy br. 1 200 000.-Ft összegből 

traktor pótkocsit szerez be, a már megvásárolt kistraktor használhatóságának javítása érdekében. 

 

2. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen 

a termékek megrendeléséről. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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17./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés Vál Önkormányzat Képviselő-testület 65/2019. (III. 28.) önkormányzati 

határozatának módosításáról 

 

Bechtold Tamás: Az elszámolással kapcsolatos problémák elkerülése végett javaslom, hogy módosítsuk 

korábbi döntésünket, és támogassuk az Országos Állatvédőrséget br. 125.000,- Ft-tal, melyből 

megvalósíthatják kutyakennel beszerzését. 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 

 

 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

Vál Önkormányzat Képviselő-testület 65/2019. (III. 28.) önkormányzati határozatának 

módosításáról 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 65/2019. (III. 28.) 

önkormányzati határozatát akként, hogy nem saját maga szerez be br. 125.000 Ft-ért egy 

kutyakennelt, hanem ezzel az összeggel a határozat mellékletében szereplő támogatási szerződés 

tervezetnek megfelelően támogatja az Országos Állatvédőrséget, annak érdekében, hogy ebből a 

támogatásból az Állatvédőrség kutyakennelt szerezzen be. 

 

2. Az Önkormányzat azzal a feltétellel biztosítja a támogatást az Állatvédőrség részére, hogy a 

beszerzett kutyakennelt Vál Község területén helyezzék el, onnan eltávolítani engedély nélkül azt 

nem lehet. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18./ Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Burgondia utca felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

Bechtold Tamás: Belügyi pályázatra nyílt lehetőség aszfaltozásra 13 275 977 Ft önrész biztosításával. 

15.000.000,- Ft-ra pályázhatunk. A Burgundia utca felújításra szorul, az út egyben vízelvezetőként is 

működne. Ez év a benyújtás ideje, 2020. dec. 31-vel záródik le. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással a javasolja a pályázaton való indulást a képviselő-testületnek. 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 

 

 Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2019. (V. 08.) önkormányzati határozata 

Burgondia utca felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

1. Vál Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indul a Belügyminisztérium által 

hirdetett 15 000 000 Ft-os pályázaton a Burgondia utca felújítása céljából, 13 275 977 Ft önrész 

biztosításával. 

 

2. Vál Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 

összefüggő intézkedéseket megtegye. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

19./ Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek témája az egyebek napirendi pontba? 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 20.25-kor bezárja. 

 

-k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás       Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester        jegyző 

 

 

 

                    Csókás Zsolt              Kőszegi László 

      hitelesítő          hitelesítő 


