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Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 14-i rendkívüli  

                        üléséről 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester 

             Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Kőszegi László képviselő 

 

Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

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

képviselői létszámból 5 fő jelen van. Az ülést 18.00-kor megnyitja. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Ádám Zsuzsanna alpolgármester és Kárpáti Hajnalka 

képviselőre. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

185/2015. (X. 14.) számú határozata 

a 2015. október 14-i jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 14-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek 

Ádám Zsuzsanna alpolgármestert és Kárpáti Hajnalka képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bechtold Tamás javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására a kiküldött meghívónak 

megfelelően.  

 

A napirendről a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodással: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

186/2015. (X. 14.) számú határozata 

a 2015. október 14-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 14-i napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

Napirend: Előterjesztő: 

 

1./ Döntés a Belterületi utak felújítása Válon megnevezésű Bechtold Tamás Polgármester 

közbeszerzési eljárásban, a kivitelezésre és a műszaki 

ellenőrzésre beérkezett árajánlatokról  



2./ Döntés az I. világháborús emlékművek felújítására kiírt Bechtold Tamás Polgármester 

pályázaton, Vál Község I. világháborús emlékművének 

felújítására való indulásról 

 

 

3./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁS 

 

1./ Döntés a Belterületi utak felújítása Válon megnevezésű közbeszerzési eljárásban, a 

kivitelezésre és a műszaki ellenőrzésre beérkezett árajánlatokról  

 

Bechtold Tamás: Nagyon sürget minket az idő a közbeszerzés lefolytatására, a szerződés 

megkötésére, a megvalósításra és az elszámolásra. még az idén mindennel meg kell legyünk. A 

kivitelezésre lefolytattuk a közbeszerzést. 3 ajánlat érkezett be, a legkedvezőbb a PUHI-Tárnok Kft. 

ajánlata volt. Az ajánlatok megtekinthetőek. 

 

Kárpáti Hajnalka: Mint a közbeszerzési döntőbizottság elnöke jelzem, hogy az ajánlatokat 

áttekintettük. A legkedvezőbb árajánlatot a Puhi-Tárnok Kft. adta. A bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Puhi-tárnok Kft-t válassza a beruházás kivitelezőjének. 

 

A polgármester felteszi szavazásra a kérdést. 

  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

187/2015. (X. 14.) számú határozata 

a Belterületi utak felújítása Válon megnevezésű közbeszerzési eljárásban 

megvalósuló útfejlesztések kivitelezőjéről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belterületi utak felújítása 

Válon megnevezésű közbeszerzési eljárásban megvalósuló útfejlesztések kivitelezőjének, a 

legkedvezőbb árajánlatot benyújtó PUHI-Tárnok Kft.-t (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) bízza meg 

24.939.281.- Ft+Áfa-ért, a mellékletben szereplő szerződés tervezetben foglalt feltételeknek 

megfelelően. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Bechtold Tamás: A fenti beruházás megvalósításához nélkülözhetetlen műszaki ellenőr 

kiválasztása. A feladatra 3 árajánlatot kértünk be. Az ajánlatokat a T. Képviselő-testület 

áttekinthette. A legkedvezőbb árajánlatot Stark Jenő András vállalkozó adta. Javaslom, hogy vele 

szerződjünk a feladatra. 



 

 

A polgármester felteszi szavazásra a kérdést. 

  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta. 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

188/2015. (X. 14.) számú határozata 

a Belterületi utak felújítása Válon megnevezésű közbeszerzési eljárásban megvalósuló 

újfejlesztésekkel kapcsolatban ellátandó műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belterületi utak felújítása 

Válon megnevezésű közbeszerzési eljárásban megvalósuló újfejlesztések műszaki ellenőri 

feladatainak elvégzésére, a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Stark Jenő András egyéni vállalkozót 

(1038 Budapest, III. Észak u. 36.) bízza meg 275.000.-.Ft-ért (alanyi áfa-mentes), a mellékletben 

szereplő szerződés tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2./ Döntés az I. világháborús emlékművek felújítására kiírt pályázaton, Vál Község I. 

világháborús emlékművének felújítására való indulásról 

 

Bechtold Tamás: Találtunk egy pályázati lehetőséget I. világháborús emlékművek felújítására. 

Nagyon rövid itt is a benyújtási határidő. Mindenképpen döntenünk kell a kérdésben, ha indulni 

akarunk. 2 millió forint a pályázható tétel, ehhez kell a legnagyobb önrészt vállalni. Az ajánlatokból 

úgy tűnik, hogy a teljes felújíts, ami a szoborra és a kerítésre is kiterjedne, 2.600.000.- Ft-ba 

kerülne. Javaslom, hogy pályázzunk a maximális 2.000.000.- ft-ra és 600.000.- ft önrészt vállaljunk. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás nélkül az alábbi határozat 

hozta. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

189/2015. (X. 14.) számú határozata  

Vál Község I. világháborús emlékművének felújítására vonatkozóan pályázat benyújtására és 

az önerő biztosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy indulni kíván a Közép- és Kelet-

európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt „Az első világháború 

történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítása” című 

KKETTKK-CP-02 azonosítószámú pályázaton, Vál Község I. világháborús emlékművének 

felújítására vonatkozóan.  

 

Vál Község Önkormányzata a felújítás teljes költségét 2.600.000.- Ft.-ban állapítja meg, melyből 

2.000.000.- Ft.-ot pályázati forrásból kíván biztosítani, és a beruházás megvalósításához 600.000.- 

Ft-os önrészt vállal. 



 

Vál Község Önkormányzat a 600.000.- Ft összegű önrész biztosítását, a 2015. évi költségvetése 

terhére vállalja. 

 

3./ Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele, vagy témája az egyebek napirendre vonatkozóan? 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a mai testületi ülést 19.15-kor bezárom és 

mindenkinek megköszönöm a mai napi munkát. 

 

 

      -k.m.f.- 

 

 

 

Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester      jegyző 

 

 

  Ádám Zsuzsanna     Kárpáti Hajnalka 

  hitelesítő      hitelesítő 


