
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i
rendkívüli üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai
Balázs képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő,
Kocsis Bálint képviselő, Krúdy Péter képviselő, Dr. Balogh Lóránd
jegyző

NAPIREND ELŐTT

Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, 
mivel a 6+l képviselői létszámból 7 fő jelen van. Az ülést 17.oo órakor megnyitja
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csókás Zsolt és Kárpáti Hajnalka képviselőkre, 
valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra.

A  képviselő-testület  a  jegyzőkönyv  hitelesítőkre  tett  javaslatot  7  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodással  elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
129/2014.(VIII.14.) számú határozata

a 2014. augusztus 14-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőkről

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  augusztus  14-i  ülés  jegyzőkönyv 
hitelesítésére Csókás Zsolt és Kárpáti Hajnalka képviselőket választja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészítve – Választási Bizottság 
tagjainak  megválasztása,  Óvoda pótmunkák  elfogadása  -   teszi  fel  szavazásra  a  napirend 
elfogadását, melyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
130/2014.(VIII.14.) számú határozata

a 2014. augusztus 14-i ülés napirendjéről

Vál Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 2014.  augusztus  14-i  ülés napirendjét  az 
alábbiak szerint fogadja el:

1./ Döntés KEOP forráshoz benyújtott energetikai pályázat benyújtásáról
2./  Döntés  KEOP  forráshoz  benyújtott  energetikai  pályázat  feltételes  közbeszerzésének 
lebonyolítójáról
3./ Döntés a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület kérelméről
4./ Egyebek
      - Választási Bizottság tagjainak megválasztása
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    - Óvoda bővítés pótmunkák elszámolásáról döntés

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirend
Tárgy: Döntés KEOP forráshoz benyújtott energetikai pályázat benyújtásáról

Bechtold Tamás:  Elmondja, hogy már egyszer benyújtásra került az energetikai pályázatunk, 
de  akkor  elutasították.  Most  ismét  lehetőség  van  arra,  hogy  benyújtsuk  100  %-os 
támogatottságú pályázatot, 150 mFt összegre. A pályázatban a hivatal, a Vajda utcai óvoda, 
iskola fűtés korszerűsítés, nyílászáró csere szerepelt. Most bele tesszük a Kossuth utcai óvoda 
külső  hőszigetelését,  a  Vajda  J.u.  36.  szám  alatti  épület  külső  szigetelését  és  födém 
szigetelését. A pályázatban plusz pontot jelent az előzetes közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
is. Szeptember 22-én nyílik meg a pályázati lehetőség. 

Kárpáti  Hajnalka:  A Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  pályázat 
benyújtását a képviselő-testületnek.

Mivel nem volt kérdés, hozzászólás, a polgármester felteszi szavazásra a KEOP forráshoz 
benyújtandó energetikai pályázat benyújtását, melyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
131/2014.(VIII.14.) számú határozata

KEOP forráshoz benyújtandó energetikai pályázatról döntés

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP forrásból biztosított 
energetikai pályázatot nyújt be a Polgármesteri Hivatal, Vajda János u. Óvoda, Vajda János 
Általános Iskola és Kossuth u. 12. szám alatti óvoda fűtés korszerűsítés, ablakcsere ill. külső 
hőszigetelés elvégzésére maximum 150 millió Ft pályázati összegre.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Napirend
Tárgy:  Döntés  KEOP  forráshoz  benyújtott  energetikai  pályázat  feltételes 

közbeszerzésének lebonyolítójáról

Bechtold Tamás:  Elmondja, hogy a pályázatban 25 pontot jelent, ha feltételes közbeszerzési 
eljárással döntünk a kivitelezőről.. Ezért kell megbízni közbeszerzési eljárás lebonyolítására 
valakit,  aki  az  eljárást  lefolytatja.  Szolga  Péter  több  alkalommal  bonyolított  le  az 
Önkormányzat részére közbeszerzési eljárást. 300 eFt-ér vállalja ezen eljárás lebonyolítását is. 
Eddigiek során is Ő ajánlata a legalacsonyabb árajánlatot az eljárás lefolytatására.

Kárpáti  Hajnalka:  A Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  képviselő-
testületnek Szolga Péter megbízását 300.000.-Ft összegért.
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A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem  szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Szolga 
Péter megbízását a KEOP pályázat feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítására, melyről az 
alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
132/2014.(VIII.14.) számú határozata

Szolga Péter megbízásáról a KEOP pályázat feltételes közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szolga Péter egyéni vállalkozót bízza meg a 
KEOP pályázat feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolításával 300.000.-Ft összegért.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Napirend
Tárgy: Döntés a Váli Faluszépítő  és –védő Egyesület kérelméről

Ádám  Zsuzsanna:  Három  különböző  pályázatról  van  szó.  Lezárult  a  Sétány  és  játszótér 
felújítás,  az  ezzel  kapcsolatos  záró  költségeinek  elszámolásához  kérjük  a  125.387.-Ft 
önkormányzati támogatást.
A Vajda szobor és környékének felújítása kapcsán megkapta az egyesület  az első számlát 
563.817.-Ft értékben. Ennek a kifizetéséhez kérjük a kivitelezési összeget kölcsön formájában 
az önkormányzattól.
A harmadik pályázata az egyesületnek a Kultúrpark kerékpáros pihenő kialakítása,  melyre 
3.732.900.-Ft-ot kaptunk. A beruházás zavartalan és időben történő finanszírozása érdekében 
a kivitelezési összeget – kölcsön formájában – kérjük az Önkormányzattól.

Kárpáti  Hajnalka:   A  Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Váli 
Faluszépítő és –védő Egyesület kérelmének támogatását.

Bechtold Tamás: A Váli Faluszépítő és –védő Egyesület a Leader pályázattal elnyert Sétány és 
játszótér felújításra kapott összeg záró költségeinek elszámolásához kér 125.387.-Ft-ot, mely 
összeg kifizetésével a pályázat pénzügyileg lezárul.

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem  és 2 tartózkodással támogatja a Váli Faluszépítő és –védő 
Egyesület Sétány és játszótér pályázat záró költségeinek finanszírozását, melyről az alábbi 
határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
133/2014.(VIII.14.) számú határozata

a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület támogatása a Sétány és játszótérrel kapcsolatos 
záró költségeinek finanszírozására

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Faluszépítő és –védő 
Egyesület kérelmét támogatja a Sétány és játszótérrel kapcsolatos záró költségek fedezetéül, 
az Önkormányzat 125.387.-Ft összeggel támogatja az Egyesületet,  a mellékletben szereplő 
támogatási szerződésnek megfelelően.

Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal

Bechtold Tamás: A Váli Faluszépítő és  -védő Egyesület a Leader pihenőpont pályázattal nyert 
6.378.063.-Ft-ot  a  Vajda  szobor  és  környéke  felújítására.  A  beruházás  elkezdődött, 
megérkezett az első számla, melyet az egyesület saját költségvetéséből nem tud finanszírozni, 
a pályázat pedig utófinanszírozott. Ezért fordult az Egyesület a képviselő-testülethez, hogy a 
beérkezett számlák alapján a pályázatot kölcsön formájában biztosítsa. Tekintettel arra, hogy 
minden  számla  beérkezésénél  ne  kelljen  Testületi  ülést  összehívni,  így  javaslom,  hogy 
kölcsön formájában a teljes pályázati összeget biztosítsuk az Egyesületnek, hogy a pályázatot 
minél gyorsabban és zökkenő mentesebben le tudja bonyolítani. Amint a pályázatot lezárták, 
úgy is visszafizetik az összeget.

Kárpáti  Hajnalka:  A Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  elfogadásra  a 
képviselő-testületnek a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület kérelmét.

A képviselő-testület a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület kérelmét 5 igen szavazattal, 0 nem 
és 2 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2014.(VIII.14.) számú határozata

a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület Leader pihenőpont pályázattal kapcsolatos 
költségeinek biztosításáról, kölcsön formájában

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja  a  Váli  Faluszépítő  és  –védő 
Egyesület Leader pályázaton nyert Leader pihenőpont kialakítása tárgyában írt kérelmét, mely 
szerint  a  beruházás  zavartalan  finanszírozása  érdekében  a  kivitelezés  teljes  összegét  – 
6.378.063.-  Ft-ot  – kölcsön formájában – biztosítja,  a projekt  mihamarabbi  megvalósítása 
érdekében, a határozat mellékletében szereplő kölcsön szerződésnek megfelelően.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Bechtold Tamás: A Váli Faluszépítő és –védő Egyesület Leader kerékpáros pihenő pályázattal 
kapcsolatos kérelme, ugyan az, mint az előző. Azt kéri az egyesület, hogy a képviselő-testület 
előlegezze meg a pályázati összeget, melyet a pályázat lezárásakor fizet vissza az egyesület.

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a Váli Faluszépítő és –védő 
Egyesület kérelmét támogatja, javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület a Váli Faluszépítő  és –védő Egyesület kérelmét 5 igen, 0 nem szavazattal 
és 2 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
135/2014.(VIII.14.) számú határozata

a Váli Faluszépítő és –védő Egyesület Leader kerékpáros pihenő pályázattal kapcsolatos 
költségeinek finanszírozásáról

Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja  a  Váli  Faluszépítő  és  –védő 
Egyesület  Leader pályázaton nyert  Leader  kerékpáros pihenőpont kialakítása tárgyában írt 
kérelmét, mely szerint a beruházás zavartalan finanszírozása érdekében a kivitelezés teljes 
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összegét  –  3.732.900.-  Ft-ot  –  kölcsön  formájában  –  biztosítja,  a  projekt  mihamarabbi 
megvalósítása  érdekében,  a  határozat  mellékletében  szereplő  kölcsön  szerződésnek 
megfelelően.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Napirend
Egyebek
- Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Dr. Balogh Lóránd: A helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a települési önkormányzat 
képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  általános 
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon 
választja meg. Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. Válon három 
tagot és kettő póttagot kell választani.
A helyi választási bizottság tagjainak Juhász Viktort, Nagyné Nagy Piroskát, Becsei Sándorné, 
póttagnak  Dudásné  Viktóri  Katalint  és  Fébertné  Ág  Erzsébetet  javasolom  elfogadásra  a 
képviselő-testületnek.

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a Helyi 
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
136/2014.(VIII.14.) számú határozata

a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 
Tagjainak:

Juhász Viktor 2473. Vál, Vajda János u. 29. szám alatti lakost
Nagyné Nagy Piroska2473. Vál, Malom u. 23. szám alatti lakost
Becsei Sándorné 2473. Vál, Kossuth u. 49. szám alatti lakost

Póttagjainak:
Dudásné Viktóri Katalin 2473. Vál, Vágóhíd u. 9. szám alatti lakost
Fébertné Ág Erzsébet     2473. Vál, Rákóczi u. 1. szám alatti lakost

választja meg.

Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal

- Óvoda bővítés pótmunka végzésének elfogadása

 Ádám Zsuzsanna: Az beruházás során olyan pótmunkák jöttek közbe, ami nélkül nem lehetne 
folytatni  az  építkezést.  Van  olyan  falszakasz  amit  el  kellett  bontani,  de  a  tervben  nem 
szerepelt.  Szennyvíz  gyűjtő  csatorna  kiépítése  szükséges  aknával,  ami  szintén  pótmunka. 
Ezek a költségek nem szerepelnek a vállalkozói  szerződésbe.  Három ajánlatot  kértünk.  A 
legkedvezőbb ajánlatot a Szegletkő General Kft. adta 879.946.-Ft összegre.

Kárpáti  Hajnalka:  A Pénzügyi,  Alapellátási  és  Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta  az  óvoda 
bővítés pótmunka igényt, melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek.
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A  képviselő-testület  6  igen,  1  nem  és  0  tartózkodással  hozta  az  óvoda  bővítés  munka 
értényesítésére vonatkozó előterjesztést, melyről az alábbi határozatot hozta:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2014.(VIII.14.) számú határozata

az Óvoda bővítés pótmunka végzésének elfogadásáról

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda bővítés pótmunka végzésére beadott 
ajánlatok közül a Szegletkő General Kft. ajánlatát fogadja el bruttó 879.946.-Ft összeggel.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- Bejelentések

Bechtold  Tamás:  Augusztus  15-18.  között  Balánbányán,  az  erdélyi  testvértelepülés 
meghívásának teszünk eleget Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Dr. Balogh Lóránd jegyző, 
Ádám Csaba és jómagam.

Ádám Zsuzsanna:  A polgárőr  autóra  az  egyesület  megkapta  a  pénzt,  melyet  átutalnak  az 
önkormányzat számlájára. A támogató 70 eFt-tal kevesebb összeget ítélt meg.

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
és az ülést 17.55 órakor bezárja.

-k.m.f.-

Bechtold Tamás Dr. Balogh Lóránd
polgármester jegyző

Csókás Zsolt Kárpáti Hajnalka
hitelesítő hitelesítő
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