JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 10-i üléséről

Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme
Jelen vannak:
Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai
Balázs képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Krúdy
Péter képviselő
Dr. Balogh Lóránd jegyző, Kocsis Irénke óvodavezető és Körmendi Mónika
óvodavezető helyettes
NAPIREND ELŐTT
Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelent vendéget, a képviselő-testületet,
megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6 fő jelen van. A
képviselő-testületi ülést 17. óra 30 perckor megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kárpáti
Hajnalka képviselőre, valamint Dr. Balogh Lóránd jegyzőkönyvvezetőre.
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2014. (VI. 10.) számú határozata
a Képviselő-testület 2014. június 10-i ülés hitelesítőiről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. május 29-i ülés jegyzőkönyv
hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kárpáti Hajnalka képviselőt választja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bechtold Tamás: A vis-maior pályázatokhoz nem érkeztek meg az árajánlatok, így ezen
napirendi pontokat kérem a Testület vegye le a napirendjéről. Javaslom, továbbá, hogy a
Testület tárgyalja mega a Térségek közötti Leader pihenőpontok pályázat
projektmenedzsment költségeinek előfinanszírozását, ami a teljes támogatási költség 10%-át
teszi ki és mely tétel természetesen a projekt lezárását követően vissza kerül majd az
Önkormányzathoz.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 6 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2014. (VI. 10.) számú határozata
a Képviselő-testület 2014. június 10-i ülés napirendjéről
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 10-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
Napirend:
1./ Döntés az Óvoda fejlesztés kivitelezésére beérkezett árajánlatok, valamint a kivitelezést
végző vállalkozó személyének ügyében
2./ Döntés a Térségek közötti Leader pihenőpontok pályázat projektmenedzsment
költségeinek előfinanszírozásának ügyében
3./ Egyebek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Napirend
Tárgy: Döntés az Óvoda fejlesztés kivitelezésére beérkezett árajánlatok, valamint
a kivitelezést végző vállalkozó személyének ügyében
Ádám Zsuzsanna: A projekt megvalósítására bekért árajánlatok közül a Szegletkő Kft
árajánlata a legalacsonyabb 22.650.000.- Ft-tal. Ezt az ajánlatot a tárgyaláson vállalta a cég.
Kárpáti Hajnalka: A bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolja, hogy a kivitelezésre a
legkedvezőbb árajánalatot adó, Szegletkő Kft-vel való szerződéskötést. A Bíráló Bizottság is
ezt a céget javasolja kiválasztani. Nem sikerült helyi vállalkozók érdeklődését felkelteni a
beruházás iránt?
Bechtold Tamás: Ahogy eddig mindig is, megpróbáltunk helyi vállalkozásokat is bevonni a
projekt megvalósításába. Sajnos horribilis díjakat kalkuláltak, amiket a pályázati
költségvetésből és a saját forrásokból nem tudnánk kigazdálkodni. A Szegletkő Kft. ajánlata
még pont elfogadható ahhoz, hogy az Önkormányzat költségvetése ne rokkanjon bele.
Kárpáti Hajnalka: Amennyiben ekkora az eltérés a váli vállalkozók előzetes ajánlataihoz
képest, akkor adott a kérdés, biztosan meg tudják valósítani az ajánlatban szereplő
költségvetésből?
Bechtold Tamás: A Cég vezetőivel folytatott tárgyalás során biztosítottak, hogy ebből a
keretből ki tudják hozni a beruházást. A Cég Sárbogárd Önkormányzatának már több munkát
végzett, az ottani polgármestert megkerestem és biztosított arról, hogy korrekt cégről van szó,
ha ennyiért vállalják a munkát, akkor azt meg is csinálják korrektül ennyiért.
Több kérdés nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra az óvoda fejlesztés
kivitelezésére vonatkozó előterjesztést, melyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2014. (VI. 10.) számú határozata
az Óvoda fejlesztés kivitelezését végző vállalkozó személyéről és árajánlatáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óvoda fejlesztés
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kivitelezésére, a mellékletben szereplő megállapodásban lefektetett szerződéses feltételekkel,
22.650.000.- Ft-ért, a legkedvezőbb árajánlatot adó Szegletkő General Kft.-vel (székhely:
1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 42/a.) köt szerződést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirend
Tárgy: Döntés a Térségek közötti Leader pihenőpontok
projektmenedzsment költségeinek előfinanszírozásának ügyében

pályázat

Ádám Zsuzsanna: Mint ismeretes a Faluszépítő Egyesület, az Önkormányzat támogató
határozata alapján részt vesz a Térségek közötti Leader pihenőpontok pályázatban, amit
szerencsésen meg is nyerünk. A gesztornak az a kérése, hogy a projektmenedzsment
költségeinek előfinanszírozásába minden részt vevő település, a részesedésének arányában
fizesse be a maga részét. A projekt megnyitón az a megállapodás született, hogy minden
település esetében ennek a költségnek a finanszírozója az a települési önkormányzat legyen,
ahol megvalósulnak a pihenő pontok. Ezzel gyakorlatilag tehermentesítik a pályázó civil
szervezeteket. A most befizetett összegeket az Önkormányzatok a pályázat lezárását követően
természetesen visszakapják, hiszen a projekt ebben az esetben is utánfinanszírozott. A
Térségek közötti Leader pihenőpontok pályázat projektmenedzsment költségeinek
előfinanszírozására szerződés tervezetet is készítettek, amit a határozathoz mellékelhetünk.
Bechtold Tamás: Van valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban?
Kárpáti Hajnalka: A bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolja azt elfogadásra, a
Képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen és 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2014. (VI. 10.) számú határozata
a Térségek közötti Leader pihenőpontok pályázat projektmenedzsment költségeinek
előfinanszírozásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Térségek közötti Leader
pihenőpontok pályázat sikeres lezárása érdekében a határozat mellékletében szereplő
megállapodás feltételeinek megfelelően megfinanszírozza a projektmenedzsment, valamint az
átadó ünnepség költségeit. A biztosított összeg 758.778.- Ft, ami a projekt teljes
költségvetésének 10%-a. A Képviselő-testület a költséget az Önkormányzat 2014. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirend
Tárgy: Egyebek
Bechtold Tamás: Van valakinek kérdése észrevétele a Testületi ülés napirendjeit illetően?
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
17. óra 45 perckor bezárja.
-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Ádám Zsuzsanna
hitelesítő

Kárpáti Hajnalka
hitelesítő
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