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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 5-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, megjelent vendégeket. Megállapítja, 

az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6 fő jelen van. Az ülést 19.00 órakor 

megnyitotta. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csókás Zsolt képviselőre és Kőszegi László képviselőre, 

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 

95/2019. (VI. 05.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. június 5-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 5-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Csókás 

Zsolt és Kőszegi László képviselőket választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, melyet 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

96/2019. (VI. 05.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. június 5-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 5-i ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el. 

 

Napirend:  

 

1./ Döntés a központi orvosi ügyelet szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonatkozó 

együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a központi orvosi ügyelet 

működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről 

2./ Egyebek 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. 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: Az előző testületi ülésen a testület elfogadta a központi orvosi ügyelet szolgáltatás 

közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodást és ajánlati felhívást, 

valamint a központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződést. Bicske Város 

Önkormányzat szakbizottsága módosító javaslattal élt az ajánlati dokumentációval kapcsolatosan. A 

korábbiakban megküldött dokumentációban az ügyeleti szolgálat létszámánál 1 fő orvos és 1 fő 

mentőtiszt szerepelt. A bizottság a mentőtiszt helyett is orvosra tett javaslatot. Kérem a testületet, hogy a 

határozati javaslatokat az előterjesztésben foglalt módosításokkal szíveskedjen újra megtárgyalni és 

elfogadni. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

97/2019. (VI. 05.) 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: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A polgármester felteszi szavazásra a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos 

feladatellátási szerződés elfogadását. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

98/2019. (VI. 05.) önkormányzati határozata 

a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről 
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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: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

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 19.30-kor bezárja. 

 

-k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester             jegyző 

 

 

 

  Csókás Zsolt      Kőszegi László 

     hitelesítő            hitelesítő 

 


