JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. augusztus 22-i rendkívüli
üléséről
Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné
2./ Dudás Béla
3./ Kárpáti Hajnalka
4./ Nagy Imréné
5./ Nagy István
6./ Sigmond Péter
7./ Ujszászi Józsefné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként van jelen:
1./ dr.Kiss Tamás

jegyző

NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő
képviselői létszámból 7 fő jelen van.
Javaslatot tesz a napirendek tárgyalására, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott,
határozathozatal nélkül.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Arany János u. és Tabán utcák burkolat felújításra beérkezett ajánlatokból a kivitelező
kiválasztása
Tóth Ferencé polgármester: Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Arany János u. és
Tabán utcák burkolat felújítására, mely pályázaton 8,5 mFt összeget nyertünk. A kivitelezésre
kértünk ajánlatokat, melyek közül kell kiválasztani a kivitelezőt. Három ajánlat érkezett.
A bizottság a három ajánlat közül az Euroaszfalt Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek, mely ajánlat 13.279.446.-Ft+áfa összegről szól.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az Euroaszfalt Kft. ajánlatát fogadta el az Arany János
u. és Tabán utcák burkolat felújítására, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
140 /2008.(08.22.)Kth. számú
határozata
Euroaszfalt Kft. megbízása Arany J.u. és Tabán
utcák burkolat felújítására
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vál, Arany János u. és Tabák utcák burkolat
javításával megbízza az Euroaszfalt Kft.-t
13.279.446.-Ft+áfa kivitelezési díjért.

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tóth Ferencné polgármester: Az önkormányzat beadta igényét a Burgondia u. vis-maior
támogatásra. Amennyiben megkapjuk a támogatást, javaslom, hogy azon munka elvégzésével
is az Euroaszfalt Kft-t bízzuk meg.
A képviselő-testület elfogadta a Burgondia u. felújítására benyújtott vis-maior támogatás
kivitelezőjeként az Euroaszfalt Kft megbízását 7 igen szavazattal, melyről az alábbi
határozatot hozta:
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határozata
a Burgondia u. vis-maior keretből történő
felújításával az Euroaszfalt Kft-t bízza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2./ Téblaburkolatú hidak javítására a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulástól támogatás
igénylés
Tóth Ferencné polgármester: A Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás az önkormányzatok
és azok intézményeit érő rendkívüli károk elhárítása során jelentkező, előre nem tervezhető
többletköltségeinek megtérítését hivatott segíteni. A kőhidak megerősítésére javaslom
nyújtsunk be támogatási kérelmet 8 mFt értékben, azzal, hogy 5 mFt-ot 2 éves
visszafizetéssel, 3 mFt-ot vissza nem térítendő támogatásként.
A képviselő-testület elfogadva a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal támogatja a
kőhidak megerősítésére benyújtandó támogatási igényt 8 m Ft értékben, 5 mFt 2 éves
visszafizetéssel, 3 mFt vissza nem térítendő támogatással, melyről az alábbi határozatot hozta:
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határozat
Vál belterületén lévő kőhidak megerősítésére
támogatási igény benyújtása a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társuláshoz
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatási igényt nyújt be a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társuláshoz
Vál belterületén lévő kőhidak megerősítésére
8 m Ft értékben
- 5 mFt 2 éves visszafizetéssel
- 3 mFt vissza nem térítendő

támogatásként.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester
a támogatási igény benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Mivel más téma, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést bezárja.

-k.m.f.-

Tóth Ferencné
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző

