
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:   Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   2011. július 21-én 18.oo órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén 
 
Helye:   Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme 
   (2473. Vál, Vajda János u. 2.) 
 
Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,  
   Dr. Balogh Lóránd jegyző, Artai Balázs képviselő, Csókás Zsolt 
   képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, 
   Kocsis Irén, Simon Lászlóné jegyzőkönyvvezető 
 
Bechtold Tamás: Köszönti Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 
ülésén megjelenteket. Megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői 
létszámból 6 fő jelen van, az ülést megnyitja. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Artai Balázs 
képviselőt, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az ülésen az 
alábbi napirendi pontokat elfogadja és megtárgyalja. 
 

 
Napirend 

Tárgy:          Előerjesztő  
 
1. Döntés a közétkeztetés ellátásáról                                                 Bechtold Tamás 

   polgármester 
2. Martonvásári Művészeti Iskola státuszának emeléséhez    Bechtold Tamás 

hozzájárulás         polgármester 
 
 
 

1. napirendi pont 
 

Tárgy: Döntés a közétkeztetés ellátásáról 
Előterjesztő: Bechtold Tamás polgármester 
 
Bechtold Tamás: A közétkeztetés ellátásának megoldására meghívásos beszerzési eljárás 
lefolytatására került sor. Három cégnek került kiküldésre a beszerzési ajánlattételi felhívás. 
Határidőig két pályázat érkezett. A testületi ülés előtt a pályázatok bontása, értékelése 
megtörtént. Az összefoglaló táblázat és egység ár tekintetében a Biogasztro Kft 2,5 m Ft-tal 
olcsóbban végezné el a tevékenységet éves szinten. Kizárólag közétkeztetéssel foglalkozik, 
oktatási intézményeket, idősek otthonát látja el. Vállalta a tejcukor, illetve liszt érzékenyek 
részére külön étel kiszállítását is. 
 



Dr. Balogh Lóránd: Az ajánlattételi felhívásban pontrendszer alapján állítottuk össze a 
követelményeket, melyre a pályázatban tekintettel kell lenni. Legfontosabb szempont a 
végösszeg lehet, mert a többi szempontban nem volt lényeges eltérés a pályázók ajánlataiban. 
Figyelembe kell venni a melegítő konyha üzemeltetésének megoldását is.  
 
Kárpáti Hajnalka: Sajnálom, hogy nincs jelen az ajánlattevő, mert kérdéseket szerettem 
volna feltenni neki. Kivel dolgoztatna, hogyan akarja üzemeltetni az épületet? 
 
Csókás Zsolt: Az épület fontos. Ki fizeti a rezsi költséget? 
 
Bechtold Tamás: Az ingatlan rezsi költségei a bérlőt terhelik. Én tájékoztattam ajánlattevőt 
az épület bérléséről. A falusi rendezvényeknek helyt ad. A temperáló fűtést vállalja. 
Informálódott arról, hogy az épületnek milyen költségei voltak. 
 
Kárpáti Hajnalka: Hány órás, és hány alkalmazottat foglalkoztatna? 
 
Bechtold Tamás: Mi egy tételre kértünk megoldást. Bele sem szólhatunk, hogy hogyan oldja 
meg a feladat ellátását. A mi szempontunk a bírálati szempontok megállapítása, a feladat 
konkrét kivitelezésének megoldása az Ajánlattevő felelőssége. 
 
Dr. Balogh Lóránd: A részletek kidolgozása a döntés után fog realizálódni. Van egy feladat, 
melyet az önkormányzat szeretne kiszervezni. A részletek tisztázása későbbi tárgyalási téma. 
 
Bechtold Tamás: Mindkét pályázó ebben a konyhában gondolkozik. 
 
Csókás Zsolt: Az épületet be kell zárni, hogy megmeneküljünk a kiadásoktól. A Biogasztro 
Kft. vállalja az épület fenntartását?  
 
Bechtold Tamás: A megadott adatok alapján állította össze az ajánlatát. A konyhát és az 
épületet megtekintette. 
 
Dr. Balogh Lóránd: A vállalkozó 14 pontos kérdéssort állított össze az ajánlattételi 
felhívásunk körülményeinek tisztázásával és konyha fenntartásával kapcsolatban, melyre 
válaszunkat megadtuk. 
 
Artai Balázs: Fontos szempont volna, hogy saját lakosaink részére állást tudjunk adni. 
 
Bechtold Tamás: Az világossá vált, hogy az ajánlattevő nem itt fog főzni, így nem lesz 
szükség ennyi emberre. 
 
Csókás Zsolt: Az ajánlat alapján a közétkeztetés díja az iskolásoknak 675.-Ft lesz szemben a 
780.-Ft-tal, az óvodásoknál 601.-Ft lesz szemben a 670.-Ft-tal. Spórolunk 2,5 m Ft-ot. 
Kérdés, hogy visszaforgatjuk a lakosság felé, hogy enyhítsünk kiadásain.  
 
Bechtold Tamás: Én is úgy gondolom, hogy ebből az összegből vissza kell adni a 
lakosságnak, hogy ezt miképpen tudjuk megvalósítani később vizsgáljuk majd meg. 
 
Csókás Zsolt: Szomorú, hogy a harmadik pályázó nem adta be pályázatát. Ki lehetett volna 
számolni, hogy mennyit spórolunk, ha bezárjuk a Közösségi házat. 
 



Bechtold Tamás: Igen három pályázatból jobb lett volna dönteni és az sem mindegy, hogy ki 
hova fizeti az iparűzési adót. A nyertessel döntés után lehet még tárgyalni a konkrét 
kivitelezésről. Tisztába van azzal, hogy most hogyan működik a konyha ill. az épület.  
 
Kárpáti Hajnalka : Az étel kiszállítás hogyan működik, repeta lehetőség lesz-e? 
 
Bechtold Tamás: Az óvodába viszi az ételt, az iskolások és szoc. étkezők részére a melegítő 
konyha lesz igénybe véve. Az adag mennyisége szabott. 
 
Ádám Zsuzsanna: Más ételt hoz az óvodásoknak és mást az iskolásoknak, ill. a szoc. 
Étkezőknek? 
 
Bechtold Tamás: Igen, három féle étel kerül kiszállításra. 
 
Artai Balázs: A részletek megismerése után megnézzük az anyagot. 
 
Bechtold Tamás: El kell döntsük, hogy kit választunk. 
 
Kárpáti Hajnalka : Pozitív, hogy három féle ételt hoznak, reméljük, hogy ezt be is tartják. 
 
Kocsis Irén: Az óvodába a reggelit külön kihozzák? 
 
Bechtold Tamás: Tudják, hogy az óvodába tízórait kell szállítani, tudják az eddigi rendszert. 
Hogy hogyan oldják meg, arra nem tudok válaszolni. 
 
Csókás Zsolt: Szerintem fontos szempont, hogy a közétkeztetés megszervezése által a falu 
ház üzemeltetésétől mi mint önkormányzat kimeneküljünk. 
 
Bechtold Tamás: Jelen pillanatban az üzemeltető bérli az épületet. Nem zárjuk ki magunkat 
az épületből. Nem mondunk le róla, nem tehet vele azt amit, csak szeretne. 
 
Kárpáti Hajnalka : Az a cél, hogy a vállalkozóval jól tudjunk együtt dolgozni, az étkeztetés 
jól működjön a lakosság megelégedésére. 
 
Bechtold Tamás: A szerződéskötés előtt tisztázzuk a részletkérdéseket. 
 
A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, felolvassa a határozati 
javaslatot és megkéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

107/2011.(VII.21.) számú határozata 
Vál Község 2011-2012. évre vonatkozó közétkeztetésének megszervezéséről, 

a szolgáltató kiválasztásáról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Vál Községben 2011-2012-
es évben, a közétkeztetés megszervezését a Biogasztro Kft. (székhely: 2040. Budaörs, Kígyó 



u. 12.), mint Szolgáltatóval kötendő szerződés formájában kívánja ellátni. A képviselő-testület 
felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést készítse elő, és írja alá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bechtold Tamás polgármester 
 

2. napirendi pont 
 

Tárgy: Martonvásári M űvészeti Iskola státuszának bővítéséhez való hozzájárulás 
Előterjesztő: Bechtold Tamás polgármester 
 
Bechtold Tamás: A „Martonvásár és Térsége” Művészetoktatási Intézményi Társulási 
Tanács ülésén a Művészeti Iskola előterjesztette a státuszbővítésre vonatkozó igényét. A 
státuszemelés 50 %-ban érintené Vál Községet, mely a néptánc tanszak harmadik 
csoportjának indulását, illetve férfi néptánc tanár biztosítását jelentené a csoportok 
oktatásához. Az idei költségvetésünket nem érintené a státuszemelés, csak a 2012-es 
költségvetési évet. A jövő évben 324.000.-Ft-tal kellene többet fizetni a Művészeti Iskolának. 
Minden képen előrelépés lenne Válnak a státusz bővítése a művészeti oktatásban. 
 
Kárpáti Hajnalka : Minden képen minőségi javulás lenne a művészeti oktatásban. 
 
Bechtold Tamás: Egy pontos elszámolást szeretnék látni a Művészeti Iskola költségvetéséről, 
úgymint szülői befizetés, állami támogatás, önkormányzati támogatás. 
 
Kárpáti Hajnalka:  Sok adományt kap az iskola, de nagy az eszköz igény is. 
 
Ádám Zsuzsanna: Pozitív hozzáállásunk után mi is elvárjuk, hogy jobban támogassa a 
Művészeti Iskola a váli fellépéseket. 
 
Bechtold Tamás: Ha nincs több kérdés, hozzászólás, felolvassa a határozati javaslatot és 
megkéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzon: 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

108/2011.(VII.21.) számú határozata 
a Martonvásári Művészeti Iskola státusz bővítés hozzájárulásáról 

 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Martonvásári Művészeti 
Iskola státusz bővítéséhez hozzájárul. Ezen döntéssel Vál Község Önkormányzat 2012. évi 
költségvetését 324.000.-Ft többlet kiadás terheli a Művészeti Iskola támogatásán felül. A 
státuszbővítéssel Válon a néptánc tanszak harmadik csoportjának indulása, illetve férfi 
néptánc tanár biztosítása oldódik meg. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 324.000.Ft-os tételt a 2012. évi 
költségvetésbe tervezze be. 
 
Felelős: Bechtold Tamás polgármester 
Határidő: azonnal, értelem szerint 
 



 
 
EGYEBEK  
 
Csókás Zsolt: A településen elhangzott, hogy az új játszóteret nem használják az óvodások, 
mert balesetveszélyes. 
 
Kocsis Irén: Amíg nem volt átadva a játszótér addig nem használták a gyerekek. 
 
Csókás Zsolt: Kéri az SZMSZ módosítását, hogy a szavazáskor a tartózkodás visszakerüljön. 
Az óvoda vizesblokk felújításához 2,5 m Ft szükséges. Miért nincs erről képviselő-testületi 
döntés? Azt kaptam meg vádként, hogy a polgármester 2,5 m Ft-ról döntött a testület tudta 
nélkül. 
 
Bechtold Tamás: Minden munkafolyamatra külön árajánlatot kértem be, ami összeg nem 
haladja meg a polgármester egyszemélyi döntési jogát. Az ÖNHIKI pályázaton nyert 
összegből 1,5 m Ft átcsoportosításáról egyeztettem a képviselő-testülettel, hogy megtörténjen 
a felújítás. A fennmaradó összeg adakozásból, közcélú munkásokkal végzett munkából és 
társadalmi munkából tevődik össze. A mai napon arról kaptam tájékoztatást, hogy a 1,5 m Ft 
is sok, kb. 1 m Ft-ból el tudják végezni a vizesblokk felújítást. Nagyon sok ember, nagyon sok 
munkát végzett az óvodában. Talán ez az első összefogás a faluban nemes célokért. 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.30 órakor bezárta. 
 
      -k.m.f.- 
 
 
  
  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 
  polgármester              jegyző 
 
 
 
  Ádám Zsuzsanna     Artai Balázs 
  hitelesítő      hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 


