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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-i 

  üléséről 

 

 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal 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 08.00-kor megnyitja az ülést és köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés 

határozatképes, mivel a 6+l fő képviselői létszámból 6 fő jelen van. Javaslatot tesz a 

jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna és Kárpáti Hajnalka képviselőkre, valamint a 

jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 

elfogadta, határozathozatal nélkül. 

 

Ezt követően a meghívóban szereplő napirendet terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 6 igen szavazattal elfogadta, 

határozathozatal nélkül az alábbiak szerint: 

 

NAPIREND 

Tárgy:          Előterjesztő  

1./ TÁMOP-os projekttel kapcsolatos árajánlatokat bekérése és  Bechtold Tamás 

megállapodás megkötése        polgármester 

2./ Egyebek           

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirend 

Tárgy: TÁMOP-os projekttel kapcsolatos árajánlatokat bekérése és megállapodás 

megkötése  

 

Bechtold Tamás: Mint ismeretes Vál Község sikeresen indult a TÁMOP-os 

egészségpályázaton. A pályázat keretein belül úgynevezett egészségtervet kell elkészíteni és 

rengeteg más árajánlatot és beszerzést kell eszközölni. Jelen pillanatban az egészségterv 

elkészítését megrendelő megállapodás aláírására kérem a T. Képviselő-testületet és arra, hogy 

hatalmazzon fel a pályázat sikeres lefolytatásához és a rendezvények lebonyolításához 

szükséges árajánlatok beszerzéséhez, majd a teljesítési igazolások aláírására is. 
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

127/2013. (VIII. 15.) számú határozata 

az „Egészséges életmód programok Válon” című TÁMOP-os projekttel kapcsolatos 

árajánlatokat bekéréséről és az egészség terv elkészítésére vonatkozó vállalkozási 

szerződés elfogadásáról 

 

 

1.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Egészséges 

életmód programok Válon” című TÁMOP-os projekttel összefüggésben az egészség 

terv elkészítésével az EMER és EMER Bt.-t bízza meg és felhatalmazza a 

polgármestert a határozat mellékletében szereplő vállalkozási szerződés aláírására. 

 

2.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Egészséges 

életmód programok Válon” című TÁMOP-os projekttel összefüggésben felhatalmazza 

a polgármestert projekt sikeres lebonyolításához szükséges árajánlatok bekérésére, 

valamint a projekt lebonyolítása közben és azt követően a teljesítési igazolások 

aláírsára. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

Tárgy: Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van-e valakinek bármilyen felvetése az egyebek napirendi ponthoz 

kötődően?  

 

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

és az ülést 08.10-kor bezárja. 

 

 

     -k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester          jegyző 

 

 

 

  Ádám Zsuzsanna    Kárpáti Hajnalka 

  hitelesítő     hitelesítő 

 


