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JEGYZŐKÖNV 

 
 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli 
  üléséről 
 
 
Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme 
 
 
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 
 
Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, 
mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6 fő jelen van. A képviselő-testületi ülést 18.00 órakor 
megnyitja. 
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kárpáti 
Hajnalka képviselőre, valamint Simon Lászlóné 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 
112/2014.(VI.17.) számú határozata 

a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 17-i ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kárpáti Hajnalka képviselőt választja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Bechtold Tamás polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz 
javaslatot. 
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodással az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
113/2014.(VI.17.) számú határozata 

a képviselő-testület 2014. június 17-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 a Vál 75. hrsz., Tabán utcára vonatkozóan, vis-maior pályázat benyújtásáról 
2./ Döntés a Vál 046/2. hrsz., a Vajda ház felé vezető útra vonatkozóan, vis-maior pályázat 
benyújtásáról 
3./ Döntés az Óvoda fejlesztés műszaki ellenőri feladatainak ellátójáról  
4./ Döntés az Óvoda fejlesztés projekt menedzseri feladatainak ellátójáról 
5./ Egyebek 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Napirend 
 Tárgy: Döntés a Vál 75. hrsz., Tabán utcára vonatkozóan, vis-maior pályázat 
benyújtásáról 
 
2014. májusában hatalmas esőzések sújtottál településünket. A hirtelen lezúduló 
nagymennyiségű csapadék nagymértékű károkat okozott a Tabán utca csapadékelvezető 
hálózatában, illetve egy a közterülettel határos ingatlanban. A keletkezett károk veszélyeztetik 
a településen a biztonságos közlekedést, melynek, biztosítása kötelező önkormányzati feladat. 
A közterülettel szomszédos ingatlan álaga csak egy kisméretű támfal kialakításával és a 
felszíni vízelvezető rendszer átalakításával oldható meg. 
 
A keletkezett károk felszámolásának költségeit  az Önkormányzat a feszes költségvetése miatt 
önerejéből megoldani nem tudja, így vis maior pályázat segítségével kívánja a fenti feladatát 
ellátni, a feladatellátás költségeit kiegészíteni.  
 
A helyreállításra bekért árajánlatok közül a Puhi-Tárnok Kft árajánlata a legkedvezőbb. Az 
árajánlat 3.997.380. Ft-ról szól. A költségek között felmerült még a szakértői nyilatkozat 
150.000.- Ft+ Áfa, a műszaki ellenőr 63.000.- Ft, valamint a tulajdoni lap költségei, melyből 
10% önrészt, azaz 425.713.- Ft-ot az Önkormányzat saját költségvetése terhére, saját 
költségvetési forrásból kell biztosítsa.   
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő utakra, csapadékelvezető rendszerre az Önkormányzat 
által megkeresett biztosítótársaságok biztosítást nem kötnek, értékkövető biztosítás megkötése 
az Önkormányzatnak nem áll módjában, így a káreseményhez kapcsolódóan az 
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.  
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A polgármester felteszi szavazásra a Vál 75 hrsz, Tabán utcára vonatkozó vis-maior pályázat 
benyújtását, melyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
114/2014.(VI.17.) számú határozata 

a Vál 75. hrsz., Tabán utcára vonatkozóan, vis-maior pályázat benyújtásáról 
 
A Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testület, úgy határozott, hogy vis maior támogatás 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: Vál Község, 2014. május közepén lehullott esőzések által, a 
felszíni vízelvezetésben, útban, padkában, valamint ingatlant védő támfalban okozott károk 
kijavítása iránti vis-maior pályázat 
 
  helye :       Vál, Tabán utca. (75. hrsz.) 
 
A káresemény forrásösszetétele: 
 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás 425.713.- Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás Ft  

Vis maior igény  3.831.417.- Ft 90 

 4.257.130.- Ft 100 

 
-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.257.130.-  Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 
biztosítani.  
-A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  
-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

             Biztosító Társaság megnevezése  
Bi          Biztosítási szerződés száma  

 
-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a megfelelő 

rész aláhúzandó. 

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra 
értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 5 éven keresztüli 
fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 30 napon belül igazolja a biztosítási 
szerződés megkötését a Tanács felé.  
A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem 
tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 04.) 
.számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
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A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
2./ Napirend 
 Tárgy: Döntés a Vál 046/2. hrsz., a Vajda ház felé vezető útra vonatkozóan, vis-
maior pályázat benyújtásáról 
 
Bechtold Tamás: 2014. májusában hatalmas esőzések sújtottál településünket. A hirtelen 
lezúduló nagymennyiségű csapadék nagymértékű károkat okozott a Vál 046/2. hrsz., a Vajda 
ház felé vezető útban. A keletkezett károk veszélyeztetik a településen a biztonságos 
közlekedést, melynek, biztosítása kötelező önkormányzati feladat. A fent megjelölt útszakasz 
több családnak az egyetlen kapcsolatot jelenti az otthona, illetve településünk, illetve a 
külvilág felé, így az útszakasz eső okozta hibáit mihamarabb kijavítani szükséges. 
 
A keletkezett károk felszámolásának költségeit  az Önkormányzat a feszes költségvetése miatt 
önerejéből megoldani nem tudja, így vis maior pályázat segítségével kívánja a fenti feladatát 
ellátni, a feladatellátás költségeit kiegészíteni.  
 
A helyreállításra bekért árajánlatok közül a Puhi-Tárnok Kft árajánlata a legkedvezőbb. Az 
árajánlat 4.999.377. Ft-ról szól. A költségek között felmerült még a szakértői nyilatkozat 
150.000.- Ft+ Áfa, a műszaki ellenőr 78.000.- Ft, valamint a tulajdoni lap költségei, melyből 
10% önrészt, azaz 527.413.- Ft ot az Önkormányzat saját költségvetése terhére, saját 
költségvetési forrásból kell biztosítsa. 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő utakra, az Önkormányzat által megkeresett 
biztosítótársaságok biztosítást nem kötnek, értékkövető biztosítás megkötése az 
Önkormányzatnak nem áll módjában, így a káreseményhez kapcsolódóan az Önkormányzat 
biztosítással nem rendelkezik. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 
 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2014.(VI.17.) számú határozata 

a Vál 046/2. hrsz., a Vajda ház felé vezető útra vonatkozóan, vis-maior pályázat 
benyújtásáról 
 
A Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testület, úgy határozott, hogy vis maior támogatás 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: Vál Község, 2014. május közepén lehullott esőzések által, a 
046/2 hrsz-ú útban, padkában okozott károk kijavítása iránti vis-maior pályázat 
 
  helye :       Vál, Vajda ház felé vezető út (046/2. hrsz.) 
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A káresemény forrásösszetétele: 
 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás 527.413.- Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás Ft  

Vis maior igény  4.746.714.- Ft 90 

 5.274.127.- Ft 100 

 
-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 5.274.127.-  Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 
biztosítani.  
-A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  
-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

             Biztosító Társaság megnevezése  
Bi          Biztosítási szerződés száma  

 
-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a megfelelő 

rész aláhúzandó. 

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra 
értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 5 éven keresztüli 
fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 30 napon belül igazolja a biztosítási 
szerződés megkötését a Tanács felé.  
A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem 
tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 04.) 
.számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
3./ Napirend 
 Tárgy: Döntés az Óvoda fejlesztés műszaki ellenőri feladatainak ellátójáról 
 
Bechtold Tamás: Elkezdődött az óvoda bővítése és átalakítása a Kossuth u. 12. szám alatt. A 
kivitelezési munkákat műszaki ellenőr megbízásával lehet elvégezni. Kértünk ajánlatokat, 
melyre kettő érkezet ugyanazon összegre.  
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet, 
és a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Stark Jenő András egyéni vállalkozót javasolja megbízni 
a műszaki ellenőri teendők ellátásával. 
 
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az óvoda fejlesztés 
műszaki ellenőri feladatainak ellátásával kapcsolatos előterjesztést, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
116/2014.(VI.17.) számú határozata  

az Óvoda bővítés és korszerűsítése belső átalakítással /Vál, Kossuth u. 12./ kivitelezési 
munkákra műszaki ellenőr megbízása 

 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda bővítés és korszerűsítése belső 
átalakítással (Vál, Kossuth u. 12.) kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatinak 
ellátásával megbízza Stark Jenő András statikus mérnök egyéni vállalkozót 295.000.-Ft 
megbízási díjért. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. Napirend 
 Tárgy: Döntés az Óvoda fejlesztés projekt menedzseri feladatainak ellátójáról 
 
Bechtold Tamás: Ugyan az az eljárás mint a műszaki ellenőri feladatok ellátásánál. Két 
ajánlat érkezett 400.000.-Ft és 540.000.-Ft összegre. 
 
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az ajánlatokat megtárgyalta 
és a legkedvezőbb  összeggel beadott ajánlatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek, 
melyet az Ádám & Ádám Mérnökiroda adott be 400.000.-Ft összegért. 
 
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
117/2014.(VI.17.) számú határozata 

az Óvoda bővítés és korszerűsítése belső átalakítással /Vál, Kossuth u. 12./ kivitelezési 
munkák projektvezető megbízásáról 

 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda bővítés és korszerűsítése belső 
átalakítással (Vál, Kossuth u. 12.) kivitelezési munkák projektvezetői feladatinak ellátásával 
megbízza az Ádám & Ádám Mérnökirodát 400.000.-Ft megbízási díjért. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
5. Napirend 
 Tárgy: Egyebek 
 
Bechtold Tamás: Megkérdezi a Képviselő-testületet, van-e kérdése, észrevétele, 
hozzászólása? 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 
18.30 órakor bezárja. 
 
 
      -k.m.f.- 
 
  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 
  polgármester              jegyző 
 
 
 
  Ádám Zsuzsanna    Kárpáti Hajnalka 
  hitelesítő     hitelesítő 
 
 
 
 


