
JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-i
 üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,
Artai Balázs képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka
képviselő, Krúdy Péter képviselő, Dr. Balogh Lóránd jegyző,
Hoppár György Polgárőrség vezetője, ifj. Hoppár György

NAPIREND ELŐTT

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő
képviselői létszámból 6 fő jelen van, az ülést 18.30 órakor megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kárpáti Hajnalka és Csókás Zsolt képviselőkre,
valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra.

A  képviselő-testület  a  jegyzőkönyv  hitelesítőkre  vonatkozóan  6  igen  szavazattal,  nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2014.(III.25.) számú határozata

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. március 25-i üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadásáról

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  március  25-i  Képviselő-testületi
üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek Kárpáti Hajnalka és Csókás Zsolt képviselőket
választja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bechtold Tamás: A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot azzal,
hogy a  napirend  kiegészül  a  Váli  Tűzoltó  Egyesület  kérelmével,  valamint  a  8.  napirend
kiegészül a műszaki ellenőr, és projekt menedzser kiválasztásával, illetve a 4. napirend lekerül
a napirendről egészségi okok miatt.  Javasolja, hogy a Váli Polgárőr Egyesület kérelmének
tárgyalását vegye előre a képviselő-testület. 
A képviselő-testület a napirendek tárgyalását a módosításokkal együtt 6 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2014.(III.25.) számú határozata

a Képviselő-testület 2014. március 25-i ülésének napirendjéről.

Vál  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2014.  március  25-i  ülés  napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:



1./ Döntés a Váli Polgárőr Egyesület kérelméről  Bechtold Tamás
Polgármester

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Balogh Lóránd
Jegyző

3./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről Bechtold Tamás
Polgármester

4./ Vál Község Önkormányzatának az egyes anyakönyvi események Dr. Balogh Lóránd
engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó Jegyző
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati 
rendeletének elfogadása

5./ A Váli Faluszépítő és –védő Egyesület 2013. évi tevékenységéről Bechtold Tamás
szóló beszámolójának elfogadása Polgármester

6./ A Vál Község Önkormányzat házipénztárának szabályszerűségi Dr. Balogh Lóránd
ellenőrzésével kapcsolatban készült belső ellenőrzési jelentés Jegyző
megállapításaira készült intézkedési terv elfogadása

7./ Döntés a Könyvtár fejlesztési beruházás kivitelezőjének, műszaki Bechtold Tamás 
ellenőrének, valamint a projekt menedzser személyéről és a beérkezett Polgármester
árajánlatokról 

8./ Döntés az Óvoda fejlesztési beruházás kivitelezésére kiírandót Bechtold Tamás
közbeszerzési eljárás lefolytatására bekért árajánlatokról és a Polgármester
közbeszerzés lebonyolítójának személyéről

9./ Döntés Vál Község Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési Bechtold Tamás
tervének módosításáról Polgármester

10./ Döntés képzés és oktatás megszervezésére és lebonyolítására kiírt Bechtold Tamás
közbeszerzés keretében beérkezett árajánlatokról, a képzés és oktatás Polgármester
végzőjének személyéről 
11./ Döntés a Váli Tűzoltóság kérelméről  Bechtold Tamás

Polgármester
12./ Egyebek

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirend
Tárgy: Döntés a Váli Polgárőr Egyesület kérelméről

Bechtold Tamás: A Polgárőr Egyesület  kérelemmel fordult  a képviselő-testülethez,  hogy a
pályázaton  nyert  gépjármű  vételénél  felmerült  plusz  költségeket  az  önkormányzat  a
költségvetéséből biztosítsa. Ilyen a szín felár 150.000.-Ft, garancia meghosszabbítás 80.000.-
Ft ill. casco 100.000.-Ft. A gépkocsi pályázati összegével úgy kalkuláltunk, hogy az Áfa-t az
önkormányzatnak kell fizetni, de mivel erre nem volt szükség, így a költségek megítélésem
szerint fedezhetőek, azokra meg van a fedezet.



Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület a Váli Polgárőr Egyesület kérelmét, mely a Suzuki Grand Vitara polgárőr
autó  megvásárlásánál  felmerült  plusz  költségek  fedezetére  vonatkozik,  6  igen  szavazattal
támogatja, melyről az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2014.(III.25.) számú határozata

a Váli Polgárőr Egyesület támogatásáról

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Polgárőr Egyesületet
230.000.-  Ft  támogatásban  részesíti  a  határozat  mellékletében  szereplő  megállapodásnak
megfelelően,  mely  támogatásból  az  Egyesület  a  pályázaton  nyert  Suzuki  Grand  Vitara
gépjármű  megvásárlásánál  felmerült  plusz  költségeket  (szín  felár:  150.000.-Ft,  garancia
meghosszabbítás: 80.000.-Ft és casco biztosítás: 100.000.-Ft) finanszírozhatja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Bechtold Tamás: A másik kérelem a Polgárőrség vonatkozásában a Lada Niva gépjármű ügye.
Hoppár György az egyesület elnöke, de mint magánember szeretné megvásárolni a Lada Niva
gépkocsit  annak érdekében,  hogy a külterületeken,  rossz idő  esetén  is  ezt  használhassa  a
polgárőrség. Az Országos Polgárőr Egyesület is csak egy autót támogat, így a Váli Polgárőr
Egyesületnek is felesleges két autót fenntartani. Egy méltányos árat kérnek megállapítani. Egy
állapotfelmérést kérjünk a gépjármű állapotáról és úgy döntsünk a vételárról.

Csókás Zsolt: Van-e javaslat az árra?

Hoppár  György:  Méltányos  árat  szeretnénk,  mert  szeretnénk  az  autót  visszaállítani  a
Polgárőrség kötelékébe a külterületek bejárására.

2./ Napirend
Tárgy: Lejárt határidejű határozatok teljesítése

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta
az alábbi határozatot:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2014.(III.25.) számú határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



3./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta
az alábbi határozatot:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2014.(III.25.) számú határozata

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Napirend
Tárgy:  Vál  Község  Önkormányzatának  az  egyes  anyakönyvi  események

engedélyezésének  szabályairól  és  az  eseményekhez  kapcsolódó  többletszolgáltatásért
fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása

Bechtold Tamás: A rendelet tervezetet közzétettük a honlapon, észrevétel nem érkezett.

Kárpáti  Hajnalka:  A  Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület  vita  nélkül 6 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül  az
alábbi rendeletet alkotta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014.(III.25.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.

5. Napirend
Tárgy:  A Váli  Faluszépítő  és  –védő  Egyesület  2013.  évi  tevékenységéről  szóló

beszámolójának elfogadása

Bechtold  Tamás:  Azon  egyesületeknek,  akik  anyagi  támogatásban  részesülnek  az
önkormányzattól, beszámolót kell készíteniük az éves tevékenységükről. Megkérdezi Ádám
Zsuzsanna elnököt, hogy az írásos előterjesztéshez van-e kiegészítés.

Ádám Zsuzsanna: Elsősorban önkormányzati támogatások felhasználásáról kell beszámolni.
2012.  év  végén  kaptunk  támogatást  a  Sétány pályázat  terveinek  elkészítéséhez.  2013.  év
végén a hitelkérelmek hitelbírálati díja került átutalásra. Az egyesületnek nincs szégyenkezni



valója.  A  hagyományos  rendezvényeket  megtartottuk.  Pályázatokat  írtunk,  most  is  két
pályázat elbírálását várjuk. Terveink szerint folytatnánk a Kultúrkert felújítását, ill. térségek
közötti  együttműködéshez  csatlakoztunk,  amely  keretében  kerékpáros  pihenőhely
kialakítására  pályáztunk.  A Vajda szobor és  környékének felújítása is  tervben van Leader
pályázati forrásból.

Kárpáti  Hajnalka:  A  Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  bizottság  az  előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2014.(III.25.) számú határozata

a Váli Faluszépítő és -védő Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület 2013.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Napirend
Tárgy:  A  Vál  Község  Önkormányzat  házipénztárának  szabályszerűségi

ellenőrzésével  kapcsolatban készült  belső  ellenőrzési  jelentés  megállapításaira  készült
intézkedési terv elfogadása

Dr. Balogh Lóránd: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési feladatait a Szent
László Völgye Többcélú Önkormányzati  Társulás  keretében Dr.  Batka  Brigitta  látja  el.  A
belső  ellenőrzés  keretében a  házipénztár  szabályszerűségének ellenőrzése  történt  meg.  Az
ellenőrzés során kisebb hiányosságok kerültek feltárásra, valamint a házipénztár elhelyezése
hivatalon  belül  nem  teljesen  szabályos.  Hiba,  hogy  a  100  eFt  fölötti  beszerzéseknél
kötelezettség vállalást, megrendelést kell írni, ez eddig nem minden esetben történt meg. A
jövőben  erre  figyelnünk  kell.  Rendeletben  szabályozzuk,  hogy  milyen  tétel  fizethető  ki
házipénztárból.  Hibaként  került  megállapításra  az  intézmények  házipénztár  közötti
pénzforgalom. Intézkedési tervet készítettem, melyet tartalmaz az előterjesztés.

Kárpáti  Hajnalka:  A  Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A  képviselő-testület  a  belső  ellenőrzés  folyamán  feltárt  hiányosságok  megszüntetésére
készített  jegyzői  intézkedési  terv  elfogadásáról  6  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és
tartózkodás nélkül hozta az alábbi határozatot:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2014.(III.25.) számú határozata

a belső ellenőrzés folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített
jegyzői intézkedési terv elfogadásáról



1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy belső ellenőrzés
folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített jegyzői intézkedési tervet a
melléklet szerint elfogadja.

2. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vizsgálat által
feltárt  hiányosságok  orvoslására  a  jegyző  által  javasolt  2014.  december  31-ei
határnapot szabja meg.

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. december 31.

7./ Napirend
Tárgy:  Döntés  a  Könyvtár  fejlesztési  beruházás  kivitelezőjének,  műszaki

ellenőrének, valamint a projekt menedzser személyéről és a beérkezett árajánlatokról

Bechtold Tamás: A könyvtár fejlesztési beruházás projekt vezetésére három ajánlat érkezett az
alábbi összegekkel.

- Ádám & Ádám Mérnök Iroda Bt. 598.000.-Ft
- Szolga Péter 750.000.-Ft
- InnoBond Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 850.900.-Ft

Javaslom a képviselő-testületnek a legkedvezőbb ajánlat elfogadását.

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beérkezett
ajánlatokat és az Ádám & Ádám Mérnök Iroda Bt. ajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-
testületnek.

A képviselő-testület a  „Civil szolgáltató központ és könyvtár kialakítása” projekt vezetésével
az Ádám & Ádám Mérnök Iroda Bt-t bízza meg, melyről 6 igen, nem szavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2014.(III.25.) számú határozata

a „Civil szolgáltató központ és könyvtár kialakítása” beruházás projektvezetői feladatok
ellátására megbízás

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Civil  szolgáltató  központ  és  könyvtár
kialakítása” beruházás projekt vezetői feladatok ellátásával az Ádám & Ádám Mérnök Iroda
Bt-t (2473. Vál, Damjanich u. 32.) bízza meg 598.000.-Ft megbízási díjért.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Bechtold Tamás: A kivitelezési munkák elvégzésére három ajánlat érkezett
- Martonvásári Tüzépker Kft. 12.386.086.-Ft
- Central Bau 2000 Kft. 13.445.109.-Ft
- HYZMO Kft. 13.928.090.-Ft

összeggel.



Kárpáti  Hajnalka:  A  Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta  az
előterjesztést  és  a  legkedvezőbb  ajánlatot  tevő  Martonvásári  Tüzépker  Kft-t  javasolja
megbízni a kivitelezési munkák elvégzésével.

A  képviselő-testület  a  „Civil  szolgáltató  központ  és  könyvtár  kialakítása”  beruházás
kivitelezőjeként a Martonvásári Tüzépker Kft-t bízza meg, melyről 6 igen, nem szavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2014.(III.25.) számú határozata

a „Civil szolgáltató központ és könyvtár kialakítása” beruházás kivitelezőjének
megbízásáról

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Civil  szolgáltató  központ  és  könyvtár
kialakítása” beruházás kivitelezőjének a Martonvásári Tüzépker Kft-t (2473. Vál, Bem J.u.2.)
bízza meg. A kivitelezés bruttó összege 12.386.086.-Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Bechtold Tamás: A kivitelezés műszaki ellenőri teendőinek ellátására három ajánlat érkezett
- Ligetsor Szív Kft. 200.000.-Ft+Áfa
- Stark Jenő András 195.000.-Ft alanyi áfa mentes
- Csikós Miklós 210.000.-Ft alanyi áfa mentes

összeggel.

Kárpáti  Hajnalka:  A  Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztést
megtárgyalta  és  a  legkedvezőbb  ajánlatot  adó  Stark  Jenő  Andrást  javasolja  megbízni  a
műszaki ellenőri teendők ellátásával.

A képviselő-testület a „Civil szolgáltató központ és könyvtár kialakítása” beruházás műszaki
ellenőri feladatok ellátásával Stark Jenőt bízza meg, melyről 6 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2014.(III.25.) számú határozat

a „Civil szolgáltató központ és könyvtár kialakítása” beruházás műszaki ellenőr
megbízásáról

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Civil  szolgáltató  központ  és  könyvtár
kialakítása”  beruházás  műszaki  ellenőri  teendők  ellátásával  Stark  Jenő  András  egyéni
vállalkozót bízza meg 195.000.-Ft összegért.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8./ Napirend
Tárgy:  Döntés  az  Óvoda  fejlesztési  beruházás  kivitelezésére  kiírandó

közbeszerzés lebonyolítására bekért árajánlatokról és a közbeszerzés lebonyolítójának
személyéről



Bechtold  Tamás:  Az  óvoda  bővítés,  átalakítás  pályázat  közbeszerzés  lebonyolítására  3
ajánlatot kértünk, de csak kettő érkezett be az ülésig

- Szolga Péter 300.000.-Ft
- ALD Consulting Kft 275.000.-Ft+áfa azaz 349.250.-Ft

összeggel.

Kárpáti  Hajnalka:  A  Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztést
megtárgyalta  és  a  legkedvezőbb  ajánlatot  tevő  Szolga  Pétert  javasolja  megbízni  a
közbeszerzési eljárás lebonyolításával.

A  képviselő-testület  az  „óvoda  bővítés  és  átalakítás„  pályázat  közbeszerzési  eljárás
lebonyolításával Szolga Pétert bízza meg, melyről 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
70/2014.(III.25.) számú határozata

az „Óvoda bővítés, átalakítás” pályázat közbeszerzési eljárás lebonyolítójának
megbízása

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Óvoda  bővítés,  átalakítás  pályázat
közbeszerzési  eljárás  lebonyolításával  Szolga  Péter  egyéni  vállalkozót  bízza  meg  bruttó
300.000.-Ft összegért.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

9./  Napirend
Tárgy:  Döntés  Vál  Község  Önkormányzat  2014.  évi  közbeszerzési  tervének

módosításáról

Bechtold Tamás: Az önkormányzatnak minden év elején közbeszerzési tervet kell készítenie.
Az óvoda Kossuth utcai  épületének bővítésére benyújtott  pályázatunk sikeres  elbírálásban
részesült még 2013. év végén, de a fejlesztés pénzügyi háttere és a kivitelezés technikai és
műszaki  keretei  csak  most  váltak  konkréttá.  Ezért  szükséges  módosítani  a  közbeszerzési
tervet.

Kárpáti  Hajnalka:  A Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  a  közbeszerzési  terv
módosítását javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi
határozatot:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2014.(III.25.) számú határozata

az Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

1. Vál  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  módosítja  Vál  Község
Önkormányzat  Képviselő-testületének  30/2014.(II.04.)  számú  határozatát  és  az



Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési tervét jelen határozat mellékletének
megfelelően állapítja meg.

2. A Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy az  éves  összesített  közbeszerzési  terv
nyilvánosságának biztosításáról, valamint erre irányuló igény esetén a Közbeszerzések
Tanácsa,  vagy  az  illetékes  ellenőrző  szervek  részére  történő  megküldéséről
gondoskodni szíveskedjen.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

10./ Napirend
Tárgy:  Döntés  képzés  és  oktatás  megszervezésére  és  lebonyolítására  kiírt

közbeszerzés  keretében  beérkezett  árajánlatokról,  a  képzés  és  oktatás  végzőjének
személyéről

Bechtold Tamás: A közbeszerzési kiírásra három ajánlat érkezett az alábbi összegekkel:
- Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 23.430.000.-Ft
- GYÁÉV Szakképzési és Továbbképzési Intézet 24.540.000.-Ft
- Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület 24.880.000.-Ft

A bíráló bizottság a tárgyalást lefolytatta, ennek jegyzőkönyvét ismertette.

Kárpáti  Hajnalka:  A Bíráló  Bizottság  jegyzőkönyve  alapján  a  Pénzügyi,  Alapellátási  és
Ügyrendi  Bizottság  a  képzés  és  oktatás  megszervezésére  és  lebonyolítására  kiírt
közbeszerzési  ajánlatok  közül  a  legkedvezőbb  összeggel  érkezett  ajánlatot  javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi
határozatot:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2014.(III.25.) számú határozata

a „Zöld Építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli –völgyben, TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0007
program keretében” című pályázatra kiírt közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlat

elfogadásáról

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöld Építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli
–völgyben,  TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0007  program  keretében”  című  pályázatra  kiírt
közbeszerzési  eljárásra  az  Ybl  Miklós  Pénzügyi  és  Számviteli  Szakközépiskola  (8000
Székesfehérvár,  III.  Béla  király  tér  l.)  ajánlatát  fogadja  el  nettó  23.430.000.-Ft  összeggel
felnőttképzés lefolytatására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

11./ Napirend
Tárgy: Váli Tűzoltó Egyesület kérelme 

Bechtold  Tamás:  A Váli  Tűzoltó  Egyesület  kérelemmel  fordult  az  önkormányzathoz.  A
kérelem szerint a „Váli tűzoltó laktanya bővítése, tűzoltó eszközök beszerzése és a 2014-es
Flórián-napi  rendezvény”  pályázathoz  a  laktanya  bővítés  építési  beruházáshoz  építészeti,



statikai, gépészeti és villamossági kiviteli tervet kell készíttetni. A tervek elkészítésének díja
950.000.-Ft, mely összeget az MVH-tól a kifizetési kérelmünk benyújtásakor érvényesíteni
tudják.  Ez  az  összeg  nem  áll  rendelkezésére  az  Egyesületnek,  ezért  fordultak  az
Önkormányzathoz, hogy előlegezzük meg ezt az összeget, tekintettel arra a tényre, hogy az
ingatlan az önkormányzat tulajdona.

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és
javasolja, hogy a Váli Tűzoltó Egyesület részére előlegezze meg a tervek elkészítésére kért
összeget.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi
határozatot:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2014.(III.25.) számú határozata

a „A Váli tűzoltó laktanya bővítése, tűzoltó eszközök beszerzése és a 2014-es Flórián-
napi rendezvény” tárgyában kiviteli tervek díjának megelőlegezéséről

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  „A Váli  tűzoltó  laktanya  bővítése,  tűzoltó
eszközök beszerzése és a 2014-es Flórián-napi rendezvény” tárgyában elnyert pályázathoz a
kiviteli  tervek  díjának  950.000,-  Ft-os  összegét  megelőlegezi  a  Váli  Tűzoltó  Egyesület
részére, a határozat mellékletében szereplő megállapodás-tervezetnek megfelelően.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12./ Napirend
Tárgy: Egyebek 

Bechtold Tamás: Van valakinek kérdése, hozzászólása az egyebek napirendi pont keretében?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
19.20 órakor bezárja.

-k.m.f.-

Bechtold Tamás Dr. Balogh Lóránd
polgármester jegyző

Kárpáti Hajnalka Csókás Zsolt
hitelesítő hitelesítő


