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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 17-én 

  megtartott  rendkívüli üléséről 

 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2473. Vál, Vajda János u. 2. 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

 Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint  

 képviselő,   Kőszegi László képviselő, 

 

 

Meghívottként van jelen: 
Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megjelent vendégeket. 

Megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6 fő jelen van.  Az 

ülést 17.00 órakor megnyitotta. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kárpáti Hajnalka és  Kocsis Bálint képviselőre , 

valamint a jegyzőkönyvvezetőre Simon Lászlónéra. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

49/2016. (III.17.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. március 17-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 17-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kárpáti Hajnalka és  Kocsis Bálint képviselőt  választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Ezt követően a polgármester a meghívóban szerelő napirendi pontok tárgyalására tesz 

javaslatot, melyet a  képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

50/2017.(III. 17.) számú határozata 

a képviselő-testület 2017. március 17-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 17-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el. 
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Napirend:         Előterjesztő 

 

1./ Vál Község területén járda felújítás kivitelezőjének   Bechtold Tamás 

 megbízásáról döntés       polgármester 

2./ Vál, Újhegyi út (848 hrsz) helyreállítási munkáinak   Bechtold Tamás 

 kivitelezőjének megbízásáról döntés     polgármester 

3./ Vál, Ady Endre u. 3. előtti 324/1 hrsz partfal károsodás  Bechtold Tamás 

     helyreállítás kivitelezőjének megbízásáról döntés   polgármester 

4./ Útfelújítási, járdaépítési munkálatok műszaki ellenőri  Bechtold Tamás 

     feladatait ellátó vállalkozó kiválasztása    polgármester 

5./ Döntés a belterületi utak, járdák felújítására kiírt    Bechtold Tamás 

     pályázaton való indulásról döntés     polgármester 

6./ Vál Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből Bechtold Tamás 

     eredő 2017-2020. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítására polgármester 

7./  Döntés testvér-települési pályázaton való indulásról   Bechtold Tamás 

                    polgármester 

8./  Döntés a 2473 Vál, 500. és 501. hrsz-ú ingatlanok    Bechtold Tamás 

      megvásárlásáról       polgármester 

9./ Egyebek 

  

 Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirendi 

 Tárgy: Vál Község területén járda felújítás kivitelezőjének megbízásáról döntés 

 

Bechtold Tamás: A járda felújítását pályázati pénzből végeztetjük el, az alábbi utcákban: 

Vajda János utca páros oldala, Hősök tere, Széchenyi u, Bem u. Összesen 810 fm. Most a 

kivitelező megbízásáról kell döntenie a képviselő-testületnek. A munka elvégzésére 

három ajánlat érkezett: 

- Útéppark Kft.     bruttó 19.490.779.-Ft 

- PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.  bruttó 17.881.150.-Ft 

- UTÉPSZERV Kft.    bruttó 18.578.807.-Ft 

 

A munkát a jó idő beálltával szeretnénk megkezdeni, ezért szükséges a megbízást mielőbb 

megtenni a vállalkozó felé. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az ajánlatokat 

és a legkedvezőbb ajánlatot a PUHI-TÁRNOK Kft. adta, az ő ajánlatát javasoljuk elfogadásra 

a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a 

járda építés kivitelezőjének megbízásáról: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

51/2017.(III.17.) számú határozata 

Vál Község területén járda felújítására vonatkozó árajánlat elfogadásáról és a kivitelező 

megbízásáról 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vál Község területén járda felújítás 

munkálatok elvégzésével – Vajda János u. 320 fm, Hősök tere 150 fm, Széchenyi u. 150 fm, 

Bem J.u. 190 fm – a PUHI-TÁRNOK  Út- és Hídépítő Kft.-t (2461. Tárnok, Fehérvári út 34.) 

bízza meg bruttó 17.881.150.-Ft kivitelezési díjért. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

 Tárgy: Vál, Újhegyi út (848 hrsz) helyreállítási munkáinak kivitelezőjének     

megbízásáról döntés  

 

Bechtold Tamás: Az Újhegyi út felújításra vis-maior keretből kaptunk 10 mFt-ot. A felújítás 

A Magyar köz és Tordasi út közötti szakaszt érinti, illetve a Tordasi út és Gyúrói út közötti 

szakaszt. Ezen munka elvégzésére három árajánlat érkezett, melyek a következők: 

- Útéppark Kft.    11.932.577.-Ft 

- PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. 11.162.534.-Ft 

- UTÉPSZERV Kft.   12.831.376.-Ft 

 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság az ajánlatokat megtárgyalta 

és a legkedvezőbb ajánlatot adó PUHI-TÁRNOK Kft. 11.162.534.-Ft összegű ajánlatát 

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a kivitelezésre. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a 

Vál Újhegyi út helyreállítási munkáinak kivitelezőjének megbízásáról: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

52/2017.(III.17.) számú határozata 

Vál, Újhegyi út (848 hrsz) helyreállítási munkáira vonatkozó ajánlat elfogadásáról és 

kivitelező megbízásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vál, Újhegyi út (848 hrsz) helyreállítási 

munkáinak kivitelezésével a PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.-t (2461. Tárnok, Fehérvári 

út 34.) bízza meg bruttó 11.162.534.-Ft összegre. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirend 

 Tárgy: Vál, Ady Endre u. 3. előtti 324/1 hrsz. partfal károsodás helyreállítás 

kivitelezőjének megbízásáról döntés 

 

Bechtold Tamás: Az Ady Endre u. 3. szám alatti partfal károsodásra a vis-maior keretből 17 

mFt-ot kaptunk. A helyreállítási munka elvégzésére a kivitelező kiválasztásáról és 

megbízásáról kell dönteni a képviselő-testületnek. A kivitelezésre három ajánlat érkezett: 

- UTÉPSZERV:     18.249.430.-Ft 

- PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.  16.875.281.-Ft 

- Útéppark Kft.     17.717.961.-Ft 
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az ajánlatokat 

az Ady Endre u. 3. előtt partfal helyreállítására vonatkozóan és a legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.  16.875.281.-Ft összegű ajánlatát javasolja 

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a 

Vál, Ady Endre u. 3. előtt partfal helyreállítási munkáinak kivitelezői megbízásáról: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

53/2017.(III.17.) számú határozata 

a Vál, Ady Endre u. 3. szám előtti 324/1 hrsz partfal károsodás helyreállítására 

beérkezett ajánlat elfogadásáról és a kivitelező megbízásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vál, Ady Endre u. 3. szám előtti 324/1 hrsz 

partfal helyreállításával a PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft-t (2461. Tárnok, Fehérvári út 

34.) bízza meg 16.875.281.-Ft kivitelezési összegért. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirend 

 Tárgy:  Útfelújítási, járdaépítési munkálatok műszaki ellenőri feladatait ellátó 

vállalkozó kiválasztása 

 

Bechtold Tamás: Az útépítési és járdaépítési munkálatokhoz szükséges műszaki ellenőrt 

alkalmazni. Három ajánlatot kértünk be, melyek a következőek:  

- Stark Jenő András:    840.000.-Ft (alanyi áfa mentes) 

- NALA_MI Kft.     840.000.-Ft +ÁFA 

- VIAPLAN 2000. Bt.    860.000.-Ft +ÁFA 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság a beérkezett ajánlatokat 

megtárgyalta és a legkedvezőbb, Stark Jenő által benyújtott ajánlatot javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot 

Start Jenő műszaki ellenőr megbízásáról: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

54/2017.(III.17.) számú határozata 

Stark Jenő műszaki ellenőr megbízásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az útfelújítás és járdaépítési műszaki ellenőri 

teendőivel Start Jenőt bízza meg 840.000.- Ft. összegért. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Napirend 

Tárgy:  Döntés a belterületi utak, járdák felújítására kiírt     
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     pályázaton való indulásról döntés 

 

Bechtold Tamás: Tovább szeretnénk folytatni a járda felújítást, illetve az Ady Endre utca és 

Malom utca felújítását. Ezért minden pályázati lehetőséget meg kell ragadnunk. A 

Belügyminisztérium által kiírt pályázaton való induláshoz  kérem a képviselő-testület 

hozzájárulását. A pályázat 85 %-os támogatottságú. Javasolom, hogy 15 mFt-ra adjuk be 

támogatási igényünket. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek, hogy 15 mFt támogatási összegre adjon be 

pályázatot belterületi utak, járdák felújítására. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a 

Belügyminisztérium által kiírt pályázaton való indulásról, belterületi utak, járdák felújítására:  

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

55/2017.(III.17.) számú határozata 

belterületi utak, járdák felújítására pályázat benyújtása 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be belterületi utak és járdák 

felújítására 15 mFt összegre. A pályázati önrészt 2.250.000.-Ft-ot az Önkormányzat a 

költségvetéséből biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./ Napirend 

 Tárgy: Vál Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2017-

2020. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság Vál Község Önkormányzat 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2017-2020. évi fizetési kötelezettségeinek 

megállapítását javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Bechtold Tamás: Az önkormányzat hitelt nem kíván felvenni, így a határozatot javasolom 

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2017.(III.17.) számú határozata 

Vál Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2017-2020. évi 

fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

 

Vál Község Önkormányzata költségvetési egyensúlyának megőrzése érdekében 2017-2020. 

között adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez. 

  

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
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7./ Napirend 

Tárgy: Döntés testvér-települési pályázaton való indulásról 

 

Bechtold Tamás: A Bethlen Gábor Alap pályázatot hirdet testvér-települési kapcsolatok 

ápolására és ezen kapcsolatok elmélyítését célzó rendezvények finanszírozására. A 

maximálisan pályázható összeg 2,5 millió forint. ez az összeg után finanszírozott. Szerintem 

jó lehetőséget nyújtana ez a pályázat arra, hogy elmélyítsük a kapcsolatainkat a két új testvér-

településünkkel, Farnaddal és Balánbányával és öregbítsük azt Neualbenrauth-al. javaslom, 

hogy a maximálisan pályázható 2,5 millió forintra nyújtsuk be pályázatunkat. 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot 

és javasoljuk a pályázat benyújtását, mégpedig a maximálisan pályáztható összegre. 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2017.(III.17.) számú határozata 

a Behlen Gábor Alap által kiírt testvér-települési pályázaton való indulásról 

 

Vál Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a testvér-települési kapcsolatai ápolásának 

érdekében pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alap által kiírt pályázati forráshoz, a 

maximálisan elnyerhető 2.500.000.- Ft támogatás elnyerése céljából. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati dokumentáció 

elkészítésére és a pályázat benyújtására. 

  

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8./ Napirend 

Tárgy: Döntés a 2473 Vál, 500. és 501. hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról 

 

Bechtold Tamás: Találtunk egy hirdetést mely szerint a 2473 Vál, 500 és 501 hrsz-ú 

ingatlanokat eladásra kínálják. Ezek a telkek a település központi részén, a foci pálya és a 

Kisköz közti részen találhatóak. A kialkudott vételi díj 600.000.- Ft (azaz hatszázezer forint) 

lenne. Az ingatlanok megszerzése illeszkedne a fejlesztési elképzeléseink közé. A foci-pálya 

és a szabadidő park közvetlen közelében helyezkednek el, a tavaly megvásárolt 495. hrsz-ú 

ingatlanhoz közel. A vételi ár nagyon kedvező. 

 

A képviselő-testület a telek vásárlást 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

58/2017. (III.17.) számú határozata 

a Vál 500 és 501hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Georgi-Jordanoff György 

József és Georgi-Jordanoff Györgyné 1138 Budapest, Róbert Károly Krt. 14/c., VII. em, 31. 
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aj. lakosok tulajdonát képező 2473 Vál 500. és 501 hrsz-ú, összesen 1715 m2 területű kivett 

beépítetlen területet 600.000.-Ft (azaz hatszázezer forint) vételárért megvásárolja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9./ Napirend 

Tárgy: Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek valamilyen témája az „Egyebek” napirendi pont keretében? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést  

18.00 órakor bezárja. 

 

 

-k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester            jegyző 

 

 

 

                    Kárpáti Hajnalka             Kocsis Bálint 

       hitelesítő          hitelesítő 


