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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11-i   

  18.oo órakor megtartott rendkívüli üléséről 

  A képviselő-testületi ülés telefoni értesítés alapján került összehívásra. 

   

 

Helye:  Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs 

  képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint 

  képviselő,  Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő 

képviselői létszámból 6 fő jelen van. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kárpáti Hajnalka és Artai Balázs képviselőkre,  

melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 

Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, az alábbiak szerint, melyet a 

képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 

 

Napirend 

Tárgy:        Előterjesztő    

l./ Óvoda bővítésre pályázat benyújtásáról döntés    Bechtold Tamás polgármester 

2./Útfelújítások        Bechtold Tamás polgármester 

3./ Kamerarendszer kiépítése       Bechtold Tamás polgármester 

4./ A  Szent László Völgye Önkormányzati Társuláshoz   Bechtold Tamás polgármester 

    való csatlakozás szándékról döntés 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

    Tárgy: óvoda bővítésre pályázat benyújtásáról döntés 

 

Bechtold Tamás: A gyermeklétszám tükrében szükséges bővíteni az óvodát. Az ötödik 

csoportszoba kialakításhoz a Kormány által kiírt pályázatra nyújtsuk be igényünket. A 

terveink szerint a Kossuth u. óvoda bővítés egy 37,5 millió Ft-os beruházás, melynek 

pályázati önrésze 7,5 millió Ft.  A tervezésre már bekértünk 3 árajánlatot.  

 

A képviselő-testület az árajánlatokat megismerve a legkedvezőbb ajánlatot választotta a DBB 

Kft-által adott 700.000.-Ft+áfa összegre. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal támogatja a pályázat benyújtását az óvoda bővítésre, 

melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

58/2013.(IV.11.) számú határozta 
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az óvoda bővítésre pályázat benyújtásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy benyújtja pályázatát a 

8/2013.(III.29.) számú BM rendeletben kiírtak alapján a Vál, Kossuth u. 12. szám alatt lévő 

óvoda egy csoportszobával történő bővítésére. 

A pályázati önrészt 7.5 millió Ft-ot az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a DBB Kft. tervezési ajánlatát, melyről az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

59/2013.(IV.11.) számú határozata 

a DBB Kft. megbízása az óvoda bővítés tervezésére 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a DBB Kft.-t (1119 Budapest, 

Nagykikinda u. 12.) a Vál, Kossuth u. 12. szám alatt lévő óvoda bővítés terveinek 

elkészítésével 700.000.-Ft+áfa összegért. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

     Tárgy: Útfelújítások 

 

Bechtold Tamás: A község területén végzendő útfelújítási munkákra a PUHI-Tárnok Út- és 

Hídépítő Kft-től 6.938.161.-Ft-ra kaptunk ajánlatot. 

A vis-maior pályázati összegből az árok támfal építést és az Aligvári dűlő útját meg kell 

csináltatnunk, az útjavítást már elvégezte a Kft., de arra az összeget a Víziközmű Társulattól 

megkaptuk. Jelen pillanatban az önkormányzatnak kb. 1,5 mF-al kell még kiegészíteni az 

útfelújításhoz szükséges összeget.  A Templom sor felső szakasz felújításra adott 1.5 mFt 

ajánlatot most jelenleg nem tudjuk bevállalni, majd előreláthatólag csak az ősszel.  

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2013.(IV.11.) számú határozata 

az útfelújítások finanszírozásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vál településen a PUHI-

TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. árajánlatát figyelembe véve,  az általa elvégzett többlet 

munkák finanszírozására 1.561.384.-Ft-ot biztosít a költségvetés terhére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirend 

     Tárgy: Kamera rendszer kiépítése 
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Bechtold Tamás: A kamera rendszer kiépítésre kell kérni három árajánlatot, hogy a 

Földtulajdonosi Közösség az árajánlat alapján a támogatást megadja. Meglátjuk, hogy 

mennyire lesz elég az összeg, mert akkor egy központ lenne az első, azután a kamerákat 

folyamatosan bővítjük majd. 

 

4./ Napirend 

     Tárgy: Szent László Völgye Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási szándékról 

                döntés 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2013.(IV.11.) számú határozata 

 a Szent László Völgye Önkormányzati Társuláshoz való 

csatlakozási szándékról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 

2013. július 01-től tagja kíván lenni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejeztében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 

létrejövő Szent László Völgye Önkormányzati Társulásnak 

2. A Képviselő-testület a feladat alapú társulási formában történő együttműködéssel 

kívánja ellátni: 

- a területfejlesztés, 

- a szociális alapellátás, 

- gyermekvédelmi alapellátás, valamint 

- a belső ellenőrzési feladatait. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. július 01. 

 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 

19.30 órakor bezárja. 

 

 

      -k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester       jegyző 

 

 

 

  Kárpáti Hajnalka     Artai Balázs 

  hitelesítő      hitelesítő 

 

 

 

 

 

 


