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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án 

                   megtartott nyílt üléséről 

 

Helye:  Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

  Artai Balázs képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint 

  képviselő, Krúdy Péter képviselő, Dr. Balogh Lóránd jegyző, 

  Kovácsné Darabos Erzsébet, Herczku Mihály Balázs, Kocsis Irén 

  óvodavezető, Zelena Zsolt közalk.tanács, Simon Lászlóné jkv.vez. 

 

 

Bechtold Tamás köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+l fő 

képviselői létszámból 6 fő jelen van. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesőkre Kocsis Bálint képiviselőre, Ádám Zsuzsanna 

alpolgármesterre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra. A képviselő-testület a 

javaslatot egyhangúlag elfogadta, határozathozatal nélkül. 

 

Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot azzal a 

módosítással, hogy a 2012. I. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót tárgyalja a 

képviselő-testület l. napirendként. 

A képviselő-testület a napirendek tárgyalását a módosítással egyhangúlag elfogadta, 

határozathozatal nélkül. 

 

 

Napirend 

Tárgy:                   Előterjesztő 

l./ Vál Község Önkormányzat 2012. I. negyedévi gazdálkodásáról  Bechtold Tamás 

    szóló beszámoló        polgármester 

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

          polgármester 

3./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről   Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

4./ A 8/2012.(IV.26.) rendelet hatályon kívül helyezéséről   Dr.Balogh Lóránd 

     szóló önkormányzati rendelet elfogadása     jegyző 

5./ Döntés Vál Község 2012-2013. évre vonatkozó     Bechtold Tamás 

     közétkeztetésének megszervezéséről     polgármester 

6./ A Vértes TKÖ 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló  Bechtold Tamás 

     megvitatása        polgármester 

7./ Vál Község Polgármesteri Hivatalának 2011. évi tevékenységéről Dr. Balogh Lóránd 

     szóló beszámoló megvitatása      jegyző 
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8./ Önkormányzati kezességvállalásokkal kapcsolatos döntések  Bechtold Tamás 

     meghozatala        polgármester 

9./ Egyebek 

 

1. Napirendi pont 

 

Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2012. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

    

Bechtold Tamás: Alapos és nagyon részletes előterjesztést kaptunk. Megkérdezi Pillmajer 

Csilla pénzügyi ügyintézőt, van-e kiegészítése az előterjesztéshez. 

 

Pillmajer Csilla: Az Államháztartási Törvény nem volt egyértelmű, ezért nehezen tudtuk 

elkezdeni az érdemi munkát. Intézményekre kell tervezni, azon belül szakfeladatokra. A 

félévi beszámolónál szükség lesz előirányzat módosításra. Most kezdjük átlátni az egész 

pénzügyet. 

 

Bechtold Tamás: Abban bízunk, hogy nyáron többet tudunk spórolni, számláink is csökkeni 

fognak. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2012.(VI. 28.) számú határozata 

Vál Község Önkormányzat 2012. I. negyedévi gazdálkodásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta az Önkormányzat 

2012. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

 

Tárgy:  Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről 

 

Bechtold Tamás felolvassa a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolót. 

  

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2012.(VI.28.) számú 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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3./ Napirend 

 

Tárgy: Lejárt határidejű határozatok teljesítése 

 

Bechtold Tamás felolvassa a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2012.(VI.28.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirend 

 

Tárgy: A 8/2012.(IV.26.) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati 

rendelet elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálásának szabályaira hozott rendeletünket vissza kell vonni, mivel jogszabályi 

felhatalmazást nem  kapott a képviselő-testület.  A Kormányhivatal hívta fel a figyelmet, hogy 

rendeletben nem szabályozhatjuk. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

a 8/2012.(IV.26.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Balogh Lóránd: Itt említi meg, hogy több témában egyeztetett a Kormányhivatalban, 

többek között a költségvetésről, valamint az iskola óraszám meghatározásról. Védtem a 

képviselő-testület álláspontját, de ez ügyben nem dönthet, mert hatáskör elvonás történt. 

Ennek értelmében a 3/2012.(I.11.) számú határozatot hatályon kívül kell helyezni. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2012.(VI.28.) számú határozata 

a 3/2012.(I.11.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 3/2012.(I.11.) számú 

határozatát a Vajda János Általános Iskola 2011-2012-es tanítási év második felére vonatkozó 

órakeret meghatározásáról. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirend 

 

Tárgy: Döntés Vál Község 2012-2013. évre vonatkozó közétkeztetésének 

megszervezéséről 

 

Bechtold Tamás: Nem kell közbeszereztetni a közétkeztetést, meghívásos pályázat elegendő. 

Három cégtől kértünk be árajánlatot. A BioGasztro Kft.-től érkezett a legkedvezőbb ajánlat. 

Az ajánlatokban ár és referenciák szerepelnek. 

 

Ádám Zsuzsanna: Milyen visszhang van a jelenlegi vállalkozóról, magáról az ételről? 

 

Dr. Balogh Lóránd: A szolgáltatás megkezdésének elején voltak problémák, mostanában 

nem hallottam panaszt. 

 

Bechtold Tamás: Nincs visszajelzés, nagy baj nem lehet. 

 

Kocsis Bálint: Úgy látom a legolcsóbb szolgáltatást a BioGasztro Kft. ajánlotta. Egy évre 

kötünk szerződést. Véleményem szerint nem változtassunk, maradjon a jelenlegi vállalkozó. 

 

Artai Balázs: Járt utat, járatlanért el ne hagyj. 

 

Kárpáti Hajnalka: Látva az árajánlatot, jövőre meg kellene próbálni saját konyhával. 

 

Bechtold Tamás: A közmunka program folytatódni fog. A vagyonkatasztert felmérjük, hogy 

melyek azok a területek ahol zöldséget meg tudjuk termelni, amit a konyhán fel lehet 

dolgozni. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az iskola állami kézbe kerül jövőre, visszatérünk rá. A konyha adott. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ha a konyhát vissza vesszük, tételes leltárt kell készíteni. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2012.(VI.28.) számú határozata 

Vál Község 2012-2013. évre vonatkozó közétkeztetésének megszervezéséről 

a szolgáltató  kiválasztásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vál Községben a 2012-

2013-as évben a közétkeztetés megszervezését a BioGasztro Kft. (2040 Budaörs, Kígyó u. 

12.) Szolgáltatóval kötendő szerződés formájában kívánja ellátni. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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6./ Napirend 

 

Tárgy:  A Vértes TKÖ 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra a 

beszámolót. 

 

Bechtold Tamás: A Többcélú Társulásnak a funkciója meg fog változni. A Kistérség nem 

fog megszűnni. kérdés, hogy járáshatárokhoz igazodik-e. 

 

Ádám Zsuzsanna: Mi van a mozgókönyvtárral? 

 

Bechtold Tamás: Türelmet kér a kistérség. Alapfeltételeket, helyiséget biztosítanunk kell, 

ami némi költséggel fog járni. 

 

Krúdy Péter: A kistérségi iroda minimális pályázati lehetőséget használ ki, ez olvasható ki a 

beszámolóból. 

 

Bechtold Tamás: Önállón nem pályázhat a kistérség, csak a társult önkormányzatok 

részvételével. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A falugondnoki szolgálat létrehozását meg kell fontolni a testületeknek. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal fogadta el az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2012.(VI.28.) számú határozata 

a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2011. évben elvégzett 

munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértes Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulási Munkaszervezete által 2011. évben elvégzett munkájáról szóló 

beszámolót a mellékelt anyag alapján elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./ Napirend 

 

Tárgy: Vál Község Polgármesteri Hivatalának 2011. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megvitatása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Igyekeztem a Polgármesteri Hivatal munkáját bemutatni a 

beszámolóban. 

Személyi változások történtek, jegyző, építéshatósági ügyintéző, 2 fő pénzügyi előadó. A két 

új kolleganő beilleszkedett, megállják helyüket. Az elmúlt évben sok ellenőrzés volt, 

elkészültek a jelentések, az intézkedéseket megtettük. A feltárt hiányosságokat igyekszünk 

pótolni. Megfeszített tempóban dolgozunk a hivatalban. A hivatal komoly létszámgonddal 
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küzd. A járási hivatali rendszer felállásával és a közös hivatal felállításával új struktúrát 

feltételez. Az apparátus struktúrájában, létszámában lehetséges változás. 

 

Bechtold Tamás: Mostanra érzem azt, hogy helyére került minden a hivatalban, minden 

feladat ellátásra kerül, mindennek meg van a gazdája. Jó érzés úgy bejönni, mindig van kihez 

fordulni. 

 

Ádám Zsuzsanna: Jó látni, hogy a dolgozók munkakörülményeiket megpróbálják javítani, 

hogy barátságosabbá tegyék munkahelyüket (iroda festés, új bútor). Tetszik, hogy magukénak 

érzik ezt a helyet. A közcélú foglalkoztatottak bevonásával minden irodát szebbét, tisztábbá 

lehetne tenni. 

 

Bechtold Tamás: Felvettem a kapcsolatot a Baracskai Büntetés Végrehajtási Intézettel az 

irodák meszelésével kapcsolatban, de olyan magas ódadíjjal dolgoznak, hogy nem éri meg. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2012.(VI.28.) számú határozata 

a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal működéséről 

szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

8./ Napirend 

 

Tárgy: Önkormányzati kezességvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Bechtold Tamás: Pályázatot nyert a Váli Gyermekek Jövője Alapítvány a megépült 

szabadidő parkra. A pályázat utófinanszírozott. Hitelt kellett felvenni, de annyi hitelt nem 

kaptunk, amennyiről szólt a számla ill. az MVH amikor átvette a munkát bizonyos dolgokat 

nem fogadott el, így kevesebb pénz érkezett. Nem tudtuk visszafizetni a kölcsönt. 2 mFt 

maradt fenn, melyre részletfizetést kértünk. 

A Tűzoltó Emlékház építéséhez is hitelre lesz szükség, így a Buda Takarékszövetkezethez 

fordultunk részletfizetésért. Így kezességet vállalunk a Tűzoltó Egyesület pályázatára a már 

meglévő ingatlan fedezetre. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra a 

kezességvállalásokat azzal, hogy amennyiben a Váli Gyermekek Jövője Alapítvány más 

forrásból pénzhez jut, abban az esetben az Alapítvány fizeti a részletet. 

 

Ádám Zsuzsanna: Ezek a pályázatok nonprofit szervezetek részvételével 100 %-al 

támogatottak, az Önkormányzat részére csak 60 %-ban. Érdemes a civil szervezeteknek 

megragadni a pályázatokat. 

 

Bechtold Tamás: A várható őszi pályázatokat megkaptuk, ötleteljünk közösen, hogy mire 

lenne jó indulni a pályázatokon. 



7 

 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal fogadta el az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2012.(VI.28.) számú határozata 

a Váli Gyermekek Jövője Alapítvány áthidaló hitelfelvételéhez támogatás nyújtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Gyermekek Jövője 

Alapítvány áthidaló hitelfelvételéhez nyújtott Önkormányzati kezesség vállalásra hivatkozva, 

az Önkormányzat 2012. július hónaptól kezdődően, 12 hónapon keresztül, havi 196.550.-Ft 

támogatást nyújt a Váli Gyermekek Jövője Alapítvány részére. A támogatást az 

Önkormányzat azzal a kikötéssel biztosítja, hogy ezen támogatást az Alapítvány csak és 

kizárólag a „Közpark és játszóterek építése” pályázat finanszírozására felvett áthidaló hitel 

még vissza nem fizetett részének részletekben történő visszafizetésére fordíthatja. 

Amennyiben az Alapítvány más forrásból bevételhez jut, abban az esetben abból az összegből 

köteles finanszírozni a hitelt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2012.(VI.28.) számú határozata 

a Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kérelme alapján kezességvállalás Támogatás 

nyújtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület „Tűzoltó és Községi Emlékház felújítása” elnevezésű pályázatának 

megvalósításához szükséges 15.879.844.-Ft összegű pénzintézeti kölcsönigényléshez 

készfizető kezességet vállal a kölcsön visszafizetésére, valamint biztosítékként felajánlja a 

pénzintézetnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló váli 918 hrsz-ú és a 499/2 hrsz-ú 

ingatlanra jelzálog kerüljön bejegyzésre a pénzintézet javára. 

 

A készfizető kezesség és a jelzálogjog szerződéses időtartamát a vonatkozó jognyilatkozatok 

aláírásától számítva a teljes kölcsönösszeg visszafizetéséig vállalja a Képviselő-testület. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kezességvállalással és a jelzálog 

eljárással kapcsolatos ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott jognyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9./Napirend 

 

Tárgy: Egyebek 
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Ádám Zsuzsanna: A Tűzoltó Múzeumot az építkezés előtt ki kell üríteni. Kérdés, hogy az 

értékeket hova tegyük. Szóba került a volt orvosi rendelő. Nem tudom, hogy a községi 

gyűjtemény kinek a tulajdonában van, ki gondozza. A Faluvédő Egyesület felajánlotta, hogy 

készít egy leltárt a tárgyakról. 

 

Bechtold Tamás: A Fejér Megyei Múzeum felajánlotta segítségét, amit lehet restaurálnak. 

 

Ádám Zsuzsanna: A Képzőművészeti Egyetem nyári gyakorlat keretében a restaurálást 

elvégezhetné. 

 

Krúdy Péter: Volt az iskola szakszervezetnek egy beadványa, melyben kérte a Polgármestert 

és a Képviselő-testületet, hogy amennyiben az ÖNHIKI nyertes lesz, abból az összegből az 

elmaradt ruhapénzt kerüljön kifizetése a pedagógusok részére. 

 

Bechtold Tamás: A tanévzáró értekezleten elmondtam, hogy ki fogjuk fizetni az elmaradt 

járandóságot, de jelen pillanatban prioritást élvez a fizetés. 

 

Egy beadvány érkezett a Közalkalmazotti Tanács elnöke és Szakszervezeti Titkár aláírásával, 

melyben azt kifogásolják, hogy nem kérte ki a tantestület véleményét a képviselő-testület az 

oktatási intézmények intézmény vezetői kinevezésével kapcsolatban, illetve hogy nyílt ülésen 

tárgyalja a testület az intézményvezetői álláshelyek betöltésének megvitatását. 

 

Ádám Zsuzsanna: Ha véleményt szeretnénk nyilvánítani, hallgassuk meg. 

 

Zelena Zsolt: Egy személyben nem tudom a tantestület véleményét kinyilvánítani. 

Kikérhették volna a dolgozók véleményét, hogy kit javasolnának iskola igazgatónak.  

 

Bechtold Tamás: Nem tudok olyan intézményt, ahol a dolgozók választják a vezetőt. A 

vélemény fontos, de a képviselő-testület dönt. 

 

Zelena Zsolt: Tudjuk, hogy a képviselő-testület dönt, nem tudjuk mi alapján. Nem hiszem, 

hogy ismeri a képviselő-testület a munkánkat, nem tudja, hogy ki az aki irányítani tudja az 

intézményt. Mi adnánk a szakmai részt, mert ismerjük egymást. A tantestület évtizedek óta 

változatlan, jól ismerjük egymást.  

 

Bechtold Tamás: A pályázat kiírásra került. Megkérdeztük a véleményt. Egy jelentkező volt, 

de nem volt a képesítése. Nem szerencsés helyzet megint egy évre kinevezni valakit. Jobb 

távlatokban gondolkodni. 

 

Kárpáti Hajnalka: Teljesen értem a probléma felvetést, de más a szituáció. Másként történt 

volna, ha érvényes pályázat érzett volna. Tárgyalni sem lehetett. A képviselő-testület ismét 

kényszer helyzetben van. A tantestület mást szavazott, a döntés a testület kezében van. 

Magánvélemény van, nem lesz könnyű a helyzet. Nagy változás előtt állunk. Hogy nem 

kértük ki a véleményt, nem azt jelenti, hogy semmibe vesszük az iskolát. 

 

Zelena Zsolt: Amikor egy évre lett kiírva a pályázat mindenki tudhatta, hogy nem lesz 

pályázó. A pályázati kiírás mivel érvénytelen volt, nem kellett volna még egyszer kiírni. 

 

Kárpáti Hajnalka: Újra pályáztatás nem fért bele már az időbe, akkor is meg kell választani 

valakit. 
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Ádám Zsuzsanna: Bármilyen választás esetén személyi kérdésről van szó azok a szempontok 

érvényesülnek amelyet a képviselő-testület kitűz maga elé, amit elképzel, hogy hogyan 

működjön az intézmény. Van egy képe a testületnek és az után próbálja megtalálni a 

legmegfelelőbb személyt. Azért mondtam, hogy szívesen meghallgatjuk a véleményt, 

biztosan átbeszélte a tantestület és tudod tolmácsolni véleményét. 

 

Zelena Zsolt: Vélemény konkrétan nem született. Nem kaptunk meghívót. Egy 

elbeszélgetésre össze lehetett volna hívni a nevelő testületet, hogy elmondjuk véleményünket. 

Itt nem ismeretlen emberek vannak, ismerjük egymás munkáját. Ha elhangzott volna olyan 

kérdés, hogy ki a leg rátermettebb, ki lenne jó vezetőnek biztosan mondtunk volna nevet. Egy 

évvel ezelőtt is így volt. Úgy éreztük, mintha nem is lennénk. Nem érezzük az 

együttműködést. 

 

Kárpáti Hajnalka: Május 15-én eredménytelen lett a pályázat. Egy évre kell megbízni 

valakit, mindenki tudta. Mi is mondhatjuk, hogy az iskolából ez ügyben nem keresett 

bennünket senki. 

 

Zelena Zsolt: Visszás lett volna, ha mi mondtuk volna meg ki legyen az igazgató. Mi csak a 

véleményünk megkérdezését kértük volna. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ha mindenki ismeri egymást, akkor mindenki tudja, hogy kivel hogyan 

lehet dolgozni. Nincs közvélemény kutatás egy intézményben sem. 

 

Zelena Zsolt: Mi alapján fog dönteni a testület? 

 

Kárpáti Hajnalka: Minden dolgozót ismerünk. Emberi oldaláról is ismerjük és szakmai 

oldalról is. Én felelősségteljesen merek szavazni ez ügyben. 

 

Zelena Zsolt: Miért zárt ülés keretében kívánja tárgyalni a képviselő-testület az 

intézményvezetők választását. 

 

Bechtold Tamás: Az érintetteket nyilatkoztatjuk, ha úgy nyilatkoznak, hogy nyílt ülésen 

történő tárgyaláshoz hozzájárulnak, akkor nyílt ülésen tárgyaljuk. 

 

Krúdy Péter: Nem kértek zárt ülést az érintettek. 

 

Bechtold Tamás: Fordítva is lehet értelmezni. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Lehetőséget ad a jogszabály nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásra. 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi Kovácsné Darabos Erzsébetet, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen 

történő tárgyaláshoz. 

 

Kovácsné Darabos Erzsébet: Nem járul hozzá a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. 

 

Bechtold Tamás: Megkérdezi Kocsis Irént, hozzájárul-e a nyalt ülésen történő tárgyaláshoz. 

 

Kocsis Irén: Nem járul hozzá a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. 

 



10 

 

Egyebek 

 

Kárpáti Hajnalka: A járásokkal kapcsolatban semmi előrelépés nincs? 

 

Bechtold Tamás: Konkrétum nincs. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Folyamatosan felméréseket, adatszolgáltatásokat kérnek ez ügyben. 

 

Zelena Zsolt: Kéri, hogy az iskolát érintő bármilyen téma tárgyalásakor kapjon a 

Közalkalmazotti Tanács meghívót a testületi ülésre. 

 

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 

és az ülést bezárja, zárt ülést rendel el. 

 

 

      -k.mf.- 

 

 

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester          jegyző 

 

 

 

  Kocsis Bálint     Ádám Zsuzsanna 

  hitelesítő          hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


