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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 27-én megtartott rendes, 

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, Kőszegi László képviselő, Krúdy Péter képviselő 

 

Meghívottként van jelen: Dr. Balogh Lóránd jegyző, Kratancsik Ákos r. alezredes, Bereczki László 

rendőr zászlós 

 

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 Ádám Zsuzsanna képviselőre és Kárpáti Hajnalka 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 

106/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. június 27-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 27-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám 

Zsuzsanna és Kárpáti Hajnalka képviselőket választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a polgármester a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot. Kéri a testületet, hogy a 

meghívóban szereplő napirendi pontokon túl tárgyalják meg a Váli Mesevölgy Óvoda kérelmét, a védőnő 

nyugdíjazását, valamint döntsenek a Fecskeház tervezésére beérkezett ajánlatokról.  

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

107/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. június 27-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 27-i ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el. 

 

Napirend:  

 

1./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 
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2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről  

3./ A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása 

4./ Beszámoló a Váli Mesevölgy Óvoda 2018-2019-es nevelési évében végzett munkáról 

     és döntés az óvoda kérelméről 

5./ Döntés az út és támfal építésre kiírt közbeszerzésben beérkezett árajánlatokról  

6./ A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

beszámolójának megvitatása 

7./ Tájékoztató a Rendőrség 2018. évi tevékenységéről 

8./ Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodásának módosításáról 

9./ Döntés fecskeház tervezésre beérkezett árajánlatokról 

10./ Döntés Kárpáti Hajnalka felmentési kérelméről, egyéni vállalkozás indításáról 

11./ 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 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal - vita nélkül 

- elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2019. (VI. 27.) 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 

 

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 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással - vita nélkül - az alábbi határozatot hozta 

a lejárt idejű határozatok teljesítésének elfogadásáról. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata 

a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirendi pont 

Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a beszámolóhoz? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Szerintem jól működik a községben a gyermekvédelmi feladatok ellátása, a 

beszámoló bemutatja az igénybe vehető támogatásokat, amivel élnek is a rászorult családok. A 

Családsegítő Szolgálattal, az iskolával jó a kapcsolat. 

 

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

tartózkodással a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadta és 

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

110/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata 

a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról  

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyzői hatáskörbe tartozó 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló – a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló, többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmi 

követelmények szerint készült beszámolót – és azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

4./ Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a Váli Mesevölgy Óvoda 2018-2019-es nevelési évében végzett munkáról, 

valamint döntés az óvoda kérelméről 

 

Bechtold Tamás: Köszönjük a részletes beszámolót, Körmendi Mónika az óvoda részéről kívánja-e 

kiegészíteni a beszámolót?  

 

Körmendi Mónika: Két óvónő fog távozni az apparátusból. Szeretném megkérdezni, hogy 

meghirdethetjük-e az állást lakhatással kiegészítve? 

 

Bechtold Tamás: Szerintem nincs akadálya, meghirdethetjük, hátha többen jelentkeznek.  

 

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

tartózkodással a Váli Mesevölgy Óvoda 2018-2019-es nevelési évében végzett munkáról szóló 

beszámolót elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
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A polgármester felteszi szavazásra a Váli Mesevölgy Óvoda 2018-2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadását. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

111/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda 2018-2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda 2018-2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és megköszöni az Intézmény dolgozóinak a település 

gyermekeiért végzett munkájukat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: A beszámoló elfogadásán kívül szeretném kérni a testületet, hogy az óvoda kérelméről 

is döntsön. A Kossuth utcai épület csoportszobájának padlóját szeretnék kicserélni, szigeteltetni, mert a 

régi hajópadló még homokágyra lett letéve, penészedik a szoba. A cseréjéhez szükséges anyagár és 

munkadíj milliós költséget jelentenek, ezért kérem, hogy 500.000 Ft támogatást nyújtsunk, amivel 

kiegészítve az óvoda költségvetését, meg lehet valósítani a padló felújítását. A laminált padló lerakását 

Szabó Attila ingyen, szívességből vállalta, köszönjük szépen.  

 

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

tartózkodással a Váli Mesevölgy Óvoda bruttó 500.000 Ft-tal történő támogatását elfogadta és javasolja 

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Aki egyetért azzal, hogy a Váli Mesevölgy Óvodát támogassuk br. 500.000 Ft-tal, a 

Kossuth utcai épület csoportszoba padlózat cseréjének megvalósításához, kérem szavazzon. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata 

a Váli Mesevölgy Óvoda kérelméről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Mesevölgy Óvoda részére 

bruttó 500.000 Ft összeget biztosít, a Váli Mesevölgy Óvoda Kossuth utcai telephely csoportszoba 

padlójának felújítására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./Napirendi pont 

Tárgy: Döntés az út és támfal építésre kiírt közbeszerzésben beérkezett árajánlatokról 

 

Bechtold Tamás: Az útfelújítás és támfalépítés Válban nyílt közbeszerzési eljárásban beérkezett 2 

ajánlattevő, a PUHI-Tárnok Kft. és Vianova 87 Zrt. ajánlata felelt meg minden feltételnek.  

A PUHI-Tárnok Kft. 99.590.480 Ft+ÁFA összeggel, a VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt. 109.713.282 

Ft összeggel nyújtotta be ajánlatát. A Bíráló Bizottság véleményezése alapján elkészült az Összegzés. 
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Javaslom, hogy az összegzés szerint a legkedvezőbb árajánlatot adó PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.-t 

bízzuk meg. 

 

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

tartózkodással a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.-t ajánlatát nettó 99.590.480 Ft- +áfa összeggel 

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata 

„Útfelújítás és támfalépítés Válon” tárgyban kiírt közbeszerzésben beérkezett árajánlatokról 

 

1. Vál Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Útfelújítás és támfalépítés Válon” 

tárgyú, EKR000495862019 számú kiírt közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló fejlesztések 

kivitelezőjének a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.-t (2461 

Tárnok, Fehérvári út 34.) bízza meg nettó 99.590.480 Ft-ért (bruttó 126.479.910 Ft), a 

mellékletben szereplő szerződés tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 

2. Vál Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./Napirendi pont 

Tárgy: A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

beszámolójának megvitatása 

 

Bechtold Tamás: A beszámolóból kiderül, hogy a tűzesetek száma csökkent, a közúti balesetekhez való 

kivonulások száma viszont nőtt, sokkal nagyobb arányban vesznek részt a tűzoltók ilyen esetekben.  

 

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

tartózkodással az Érdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta 

és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A polgármester felteszi szavazásra a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság beszámolójának elfogadását. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata 

az Érdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi munkájáról szóló beszámolóról 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Érdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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7./Napirendi pont 

Tárgy: Tájékoztató a Rendőrség 2018. évi tevékenységéről 

 

Bechtold Tamás: Köszöntöm a vendégeinket, Kratancsik Ákos r. alezredest, és Bereczki László rendőr 

zászlóst. A megyei kapitány úr is kiemelte beszámolójában, hogy közlekedési balesetek száma nőtt, és a 

megyén áthaladó forgalom is megtöbbszöröződött az elmúlt évekhez képest. Kívánjátok-e kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Kratancsik Ákos: Köszönjük a meghívást. A mutatókat, számokat látják a beszámolóban, szeretném 

megköszönni a támogatást, amit az önkormányzat nyújt és a jó munkakapcsolatot. Ha van olyan 

probléma, ami nem jutott el hozzánk, kérem jelezzétek felénk. 

 

Bechtold Tamás: Vál biztonságosnak mondható hely, ehhez hozzájárul a körzeti megbízott jelenléte. 

Köszönjük a munkáját. A polgárőrség felélesztésére teszünk majd kísérletet, mert kiöregedés miatt 

létszámuk csökkent, a fiatalok bevonására lenne szükség, ehhez szívesen fogadunk ötleteket. 

 

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

tartózkodással a rendőrség 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta és javasolja elfogadásra 

a képviselő-testületnek. 

 

A polgármester felteszi szavazásra a rendőrség 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának 

elfogadását. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata 

a rendőrség 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrség 2018. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatót elfogadja és megköszöni a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársainak Vál Község 

közbiztonságának biztosításáért tett erőfeszítéseit. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodásának módosításáról 

 

Bechtold Tamás: A módosító javaslat elkészítését a hulladékgazdálkodás területén az elmúlt két évben 

történt változások, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. területi 

optimalizáció érdekében tett szakmai intézkedései és döntései tették szükségessé. A Társulás Duna-Tisza 

közén elhelyezkedő tagi Önkormányzatait érintően módosul a hulladékgazdálkodási társulás, mert több 

önkormányzat kilép a Társulásból. 

 

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

tartózkodással a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását elfogadta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
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A polgármester felteszi szavazásra a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási megállapodásának módosítását. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre 

kerül a 2018. szeptember 30. nappal történt kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Apaj 

Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, 

Ráckeve Város Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község 

Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata. 

 A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre 

kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Bugyi 

Nagyközség Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunszentmiklós Város 

Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.  

A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre 

kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt Dunaújváros térség megnevezés alatt szereplő 

Apostag Község Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község 

Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, 

Szalkszentmárton Község Önkormányzata, 

A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre 

kerül a Dömsöd térség megnevezés.  

A Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete elfogadó 

határozathozatalát követően, az időrendben legutolsó határozat időpontját követő nappal lép hatályba az 

6. pontban foglalt kivétellel. 

Amennyiben valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete jelen módosítást 2019. szeptember 30. nap 

előtt elfogadja, úgy a Társulási Megállapodás jelen módosításának 2. és 3. és 4. pontja 2019. október 1. 

nappal lép hatályba. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9./Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Fecskeház építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére beérkezett 

árajánlatokról 

 

Bechtold Tamás: A Fecskeház építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére 3 árajánlat érkezett.  

- Fiers Márton egyéni vállalkozó (2230 Gyömrő, Eötvös u. 14.) ajánlata bruttó 1.850.000 Ft 

- Jankus és társa Bt. (8083 Csákvár, Felső-Haraszt utca 4.) ajánlata bruttó 2.286.000 Ft 

- Miklósi Tibor egyéni vállalkozó (2471 Baracska, Kozma Ferenc. u. 8.) ajánlata bruttó 1.700.000 Ft 

Javaslom, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Miklósi Tibor egyéni vállalkozót bízzuk meg. 

A tervezési díj fedezetére az EFOP-1.5.2-16-2017/00011. sz. pályázat biztosítja a forrást. 

 



 

 

8 

 

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

tartózkodással legkedvezőbb árajánlatot adó Miklósi Tibor egyéni vállalkozó megbízását javasolja 

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata 

a Fecskeház építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére beérkezett árajánlatokról 

 

1. Vál Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „A vidék megtartó képességét segítő 

fecskeház tervezése” tárgyban Fecskeház építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a 

legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Miklósi Tibor egyéni vállalkozót (2471 Baracska, Kozma 

Ferenc u. 8.) bízza meg bruttó 1.700.000 Ft-ért, a mellékletben szereplő szerződés tervezetben 

foglalt feltételeknek megfelelően. 

2. Vál Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./Napirendi pont 

Tárgy: Döntés Kárpáti Hajnalka védőnő felmentési kérelméről 

 

Bechtold Tamás: Tájékoztatom a testületet, hogy Kárpáti Hajnalka Kiváló védőnő díjat vehetett át 

Székesfehérváron.  

 

A képviselő-testület gratulált az elismeréshez. 

 

Bechtold Tamás: Kárpáti Hajnalka védőnő 40 éves szolgálati idő után nyugdíjazását kérte, a felmentési 

kérelmét beadta. Védőnői tevékenységét vállalkozói formában szeretné folytatni. Utolsó munkanapja 

2019.08.30. Nyugdíjba vonulása 2019.12.30. A kötelező 4 hónapos felmentési idő alatt helyettes 

kolleganő látja el a védőnői szolgálatot. Kárpáti Hajnalka 2020.01.01-től egyéni vállalkozóként állna újra 

munkába. Kérem a testületet, hogy egyetértés esetén a kérelmet ezen feltételekkel fogadja el.  

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

Kárpáti Hajnalka felmentését és védőnői tevékenységének folytatását egyéni vállalkozóként, melyet 

javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata 

Kárpáti Hajnalka védőnő felmentési kérelméről 

 

1. Vál Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kárpáti Hajnalka védőnő felmentési 

kérelmét elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy 

-a felmentési idő 8 hónap, ami 2019.04.30-tól kezdődik, 

-a munkavégzés alóli felmentési idő 4 hónap, ami 2019.08.31.-től kezdődik, 

-a munkaviszony megszűnése 2019.12.30. 

A kötelező felmentési idő alatt a - Szolgálat működési engedélyének megfelelően - helyettes látja 

el a tevékenységet, Vértesacsa település védőnője személyében. 
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2. Vál Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kárpáti Hajnalka védőnői 

tevékenységét 2020.01.01-től egyéni vállalkozóként lássa el.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./Napirendi pont 

Egyebek: 

 

Bechtold Tamás: Többen jelezték felénk, hogy a településképi rendeletben meghatározott feltételek 

nehezítik a tetőcsere megoldását, mert anyagilag megterhelő pl. egy kisnyugdíjas számára a palatető 

cseréje cserépre. Kérem a testületet, hogy egy közeli időpontban tárgyaljunk erről, addig mindenki 

fontolja meg, és tegyen javaslatokat, módosítsuk-e a rendeletet és tegyünk-e engedményeket, vagy tartsuk 

magunkat a hozott döntésünkhöz, ami szigorú, de egy szép és egységes falukép megőrzése érdekében 

hoztuk. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 19.45-kor bezárja. 

 

 

-k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester             jegyző 

 

 

 

  Ádám Zsuzsanna     Kárpáti Hajnalka 

        hitelesítő            hitelesítő 

 


