
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-i rendkívüli 

üléséről 

 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester 

  Csókás Zsolt képviselő, Kocsis Bálint képviselő, 

  

Dr. Balogh Lóránd jegyző, Dr. Varga Márta Járási Hivatalvezető helyettes 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő 

képviselői létszámból 4 fő jelen van. Az ülést 18.00-kor megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kocsis Bálint 

képviselőre. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

88/2015. (V. 21.) számú határozata 

a 2015. május 21-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 21-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek 

Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kocsis Bálint képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására, a meghívójában szereplő 

napirendnek megfelelően. A napirendről a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta 4 igen, 0 

nem szavazattal, 0 tartózkodással: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

89/2015. (V. 21.) számú határozata 

a 2015. május 21-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 21-i napirendjét a javasolt 

módosításokkal az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Napirend: Előterjesztő: 

 

1./ Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének   Bechtold Tamás polgármester 

módosítása 

 



2./ KEOP forrásból megvalósuló energetikai fejlesztést   Bechtold Tamás polgármester 

kivitelező cég kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás  

közbeszerzési szakértőjének kiválasztása és a közbeszerzési  

bírálóbizottság megválasztása  

 

3./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁS 

 

1./ Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 

Bechtold Tamás: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdése alapján az 

ajánlatkérőnek – Vál Község Önkormányzatának - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 

napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni és közzé tenni az adott évre tervezett 

közbeszerzésekről. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2015.  (II. 26.) számú 

határozatával már elfogadta az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét. Tekintettel arra, hogy 

Magyarország Kormányának 1290/2015. (V. 05.) számú határozata alapján Vál Község 

intézményeinek energetikai fejlesztését (nyílászáró csere, külső hőszigetelés) kiemelt kormányzati 

projektté nyilvánította, így Önkormányzatunk egy bruttó 150 millió forintos beruházás 

megvalósítására kapott lehetőséget. A beruházás természetesen közbeszerzési eljárás során 

kiválasztott kivitelezővel szerződve valósítja meg az Önkormányzat. Ennek megfelelően 

közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkülözhetetlen. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt 

természetszerűen módosítanunk kell az Önkormányzatunk - 39/2015.  (II. 26.) számú határozattal 

már elfogadott - 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-

testületet, hogy Vál Község 2015. évi közbeszerzési tervét módosítsa akként, hogy abban az 

energetikai pályázatunkkal kapcsolatban lefolytatott beszerzést szerepeltesse. Amennyiben az év 

során arra szükség lenne, úgy a közbeszerzési tervet a T. Képviselő-testület még módosíthatja. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az éves összesített közbeszerzési tervet a javaslatnak 

megfelelően módosítsa. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

90/2015. (V. 21.) számú határozata 

az Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról 
 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 39/2015. (II. 26.) számú határozatát és az Önkormányzat 2015. 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: polgármester, jegyző 

 

2./ Tárgy: KEOP forrásból megvalósuló energetikai fejlesztést kivitelező cég kiválasztására 

lefolytatott közbeszerzési eljárás közbeszerzési szakértőjének kiválasztása és a közbeszerzési 

bírálóbizottság megválasztása 

 

Bechtold Tamás: Magyarország Kormánya, a 1290/2015. (V. 05.) számú határozatával Vál Község 

intézményeinek energetikai fejlesztését (nyílászáró csere, külső hőszigetelés) kiemelt kormányzati 

projektté nyilvánította, így Önkormányzatunk egy bruttó 150 millió forintos beruházás 

megvalósítására kapott lehetőséget. A beruházás természetesen közbeszerzési eljárás során 

kiválasztott kivitelezővel szerződve valósítja meg az Önkormányzat. Ennek megfelelően 

közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkülözhetetlen. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához 

Önkormányzatunk Közbeszerzési szakértő segítségét kívánja igénybe venni. A közbeszerzés 

lefolytatásához 3 közbeszerzési szakértőtől kért be árajánlatot Szolga Péter egyéni vállalkozótól, a 

REAL-NET Bt-től és az INSTALL-PLAN Kft-től. Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét 

képezték, Szolga Péter egyéni vállalkozó 420.000,- Ft, REAL-NET Bt. 558.800,- Ft és INSTALL-

PLAN Kft. 635.000,- Ft. Javasolja a T. Képviselő- Testületnek, hogy legalacsonyabb 

ellenszolgáltatású Szolga Péter közbeszerzési szakértőt válassza ki a feladatra. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az 

alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

91/2015. (V. 21.) számú határozata 

KEOP pályázat közbeszerzési eljárásának szakértőjéről 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megvalósításra váró 

KEOP pályázattal kapcsolatosan lefolytatandó közbeszerzési eljárás elvégzésére, a legkedvezőbb 

árajánlatot benyújtó Szolga Péter egyéni vállalkozót (8123. Soponya, Május l. tér 11.) bízza meg 

420.000.-Ft-ért, a mellékletben szereplő szerződésbe foglalt feltételeknek megfelelően. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás: A közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatásához a Képviselő-testületnek 

Közbeszerzési bírálóbizottságot is ki kell jelölnie. A bizottság legalább három fős kell legyen. Egy 

jogi és egy műszaki szakembert is tartalmaznia kell. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 

bírálóbizottság összetételéről is szíveskedjen döntést hozni. Én a bizottság tagjai közé javaslom 

Ádám Zsuzsannát, mint műszaki szakembert, Dr. Balogh Lóránd Jegyző Urat, mint jogi szakembert 

és mivel Kárpáti Hajnalka, a Pénzügyi Bizottság elnöke nincs jelen, így Csókás Zsolt képviselőt, 

mint a Pénzügyi Bizottság tagját. Kérem a jelölteket nyilatkozzanak a tisztség elfogadásáról.  

 

Ádám Zsuzsanna: Vállalom a bizottsági tagságot. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Vállalom a bizottsági tagságot. 

 



Csókás Zsolt: Vállalom a bizottsági tagságot. 

 

Bechtold Tamás: Kérem szavazzunk a bizottság tagjairól. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az 

alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

92/2015. (V. 21.) számú határozata 

a megvalósítás előtt álló KEOP pályázat közbeszerzési bírálóbizottság  

tagjainak megválasztásáról 

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület a megvalósítandó KEOP fejlesztéssel kapcsolatban 

lefolytatandó közbeszerzési eljárás közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak 

- Ádám Zsuzsanna alpolgármestert, 

- Dr. Balogh Lóránd jegyzőt, 

- Csókás Zsolt képviselőt 

választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Tárgy: Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek még valamilyen témája, amit a testületi ülésen meg kell vitatnunk? 

Több észrevétel úgy látom nincs, így a mai testületi ülést 18.20-kor bezárom és mindenkinek 

megköszönöm a mai napi munkát. 

 

 

      -k.m.f.- 

 

 

  

 

Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

  Ádám Zsuzsanna     Kocsis Bálint 

  hitelesítő      hitelesítő 

 

 

 

 

 

 


