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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 2-ai rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
  3./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  4./ Nagy Imréné  képviselő 
  5./ Sigmond Péter  képviselő 
  6./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  7./ Zsebeházy Róbert  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. 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
1./ Iskola nyílászáró cserére beadott pályázatok értékelése, kivitelező kiválasztása 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az iskola fűtés, világítás, nyílászáró cserére beadott 19 mFt 
pályázati igényünkre 9 m Ft –ot kaptunk, 2.250 eFt önerő biztosításával. 
A kivitelezésre hét ajánlattevőnek küldtük el az ajánlatot, melyre három ajánlat érkezett. A 
Horváth és Tsa Bt ajánlata a legkedvezőbb, és az ő ajánlata felel meg a kiírásban foglaltaknak. 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Horváth és Tsa Bt. ajánlatát fogadjuk el, hogy a 
kivitelezés minél előbb megkezdődhessen, a nyári szünetben a munka elvégzésre kerüljön. A 
saját erőt a költségvetés tartalék terhére, ill. a II. félévi adóbevételből tudjuk fedezni. 
 
Kárpáti Hajnalka képviselő: Hiánypótlásra nincs lehetőség? Én ugyanis a helyi vállalkozót 
támogatnám. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az ajánlatból kiderül, hogy csak gyártással foglalkozik a cég, 
beépítéssel nem. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Horváth és Tsa Bt. 
ajánlatát az iskola nyílászáró cserére vonatkozóan bruttó 9.493.415.-Ft összeggel, melyről az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülte 
    89/2010.(06.02.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   iskola nyílászáró cseréjének kivitelezésére 
   Horváth és Tsa Bt. megbízása 



 2

 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   az iskola nyílászáró cseréjének kivitelezésére 
   a Horváth és Tsa Bt (8100 Várpalota, Loncsosi u. 41.) 
   bízza meg. 
   A kivitelezés bruttó költsége 9.493.415.-Ft. 
 
   Felhatalmazza  a polgármester a kivitelezői 
   szerződés aláírására. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2010. július 31. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
és az ülést bezárja. 
 
     -k.m.f.- 
 
 
 
  Tóth Ferencné     dr. Kiss Tamás 
  polgármester             jegyző 
 


