JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 27-én
megtartott soron következő rendes üléséről

Helye:

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

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Kárpáti
Hajnalka képviselő, Kőszegi László képviselő, Krúdy Péter képviselő, Csókás
Zsolt képviselő
Meghívottként van jelen:
Dr. Balogh Lóránd jegyző, Pillmajer Csilla ügyintéző, Kocsis Irén Óvoda
vezető
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 18. 00 órakor megnyitotta.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kárpáti Hajnalka képviselőre és Csókás Zsolt
képviselőre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre Kovács Máriára.
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
143/2017. (IX. 27.) számú határozata
a képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 27-i ülés jegyzőkönyv
hitelesítőinek Kárpáti Hajnalka képviselőt és Csókás Zsolt képviselőt választja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a polgármester a napirendre a meghívóban kiküldötteknek megfelelően tesz
javaslatot, azzal, hogy az Egyebek napirendi pont keretében négy témát kell majd érinteni.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta
el az alábbiak szerint, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
144/2016. (IX. 27.) számú határozata
a képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülés napirendjéről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 27-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el.
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Napirend

Előterjesztő

l./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról

Dr. Balogh Lóránd
Jegyző
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármeste

2./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
3./A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi első félévi
gazdálkodásának értékelése és a Váli Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
4./ Vál Község Önkormányzatának 2017. évi első félévi
gazdálkodásának értékelése és Vál Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének módosítása
5./ Döntés a Bursa Hungarica programban való indulásról

Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester
Bechtold Tamás
Polgármester

6./ A Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány támogatási
kérelmének megvitatása (szóbeli kiegészítés)
7./ Döntés a Váli Mesevölgy Óvoda munkatervének jóváhagyásáról
(szóbeli kiegészítés)
8./ Döntés a Váli Mesevölgy Óvoda csoport-létszám emelésének
jóváhagyásáról (szóbeli kiegészítés)
9./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítés lehetőségének
megvitatása (szóbeli kiegészítés)
10./ Döntés útjavítási munkálatokra beérkezett árajánlat
kérdésében (szóbeli kiegészítés)
11./ Egyebek
- Székesfehérvár Megyei jogú Város polgármesterének megkeresése
- Vál Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása
- Döntés a TOP-3.2.2-15-FEJ-2016-00003 pályázattal kapcsolatban projekt-menedzsmentre
beérkezett árajánlatokról
- Döntés nagyfeszültségű légkábel kiváltásának megtervezésére beérkezett árajánlatokról
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
145/2017. (IX. 27.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
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Felelős polgármester
Határidő: azonnal
2./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete
146/2017. (IX. 27.) számú határozata
a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Napirend
Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi első félévi
gazdálkodásának értékelése és a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének módosítása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja
elfogadni a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2017. I. félévi gazdálkodásának érékelését.
Dr. Balogh Lóránd: A másik két település már elfogadta a 2017. I. félévi gazdálkodás
értékelését, és a költségvetés módosítását.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadja a Váli Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. I. félévi gazdálkodásának érékelését, és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
147/2017. (IX. 27.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja
elfogadni a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását.
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének módosítását 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadja, és az
alábbi határozatot hozza:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
148/2017. (IX. 27.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése módosításának
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi módosított költségvetését 75.141 eFt bevételi és 75.141 eFt kiadási főösszeggel
elfogadja.
Kiemelt előirányzatok (eFt)
Kiadások
Bevételek
Személyi juttatások
51.978
Működési c.bev.áht-n belülről
0
Munkaadókat terh.járulékok
11.850
Közhatalmi bevételek
5
Dologi kiadások
11.186
Működési bevételek
420
Beruházások
127
Finanszírozási bevételek
74.721
Összesen
75.141
Összesen
75.141
A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása: 70.478.808Ft,
lakosságarányos, a bérkompenzáció esetében a tényleges teljesítésnek megfelelő megosztása:
Vál 36.682.782Ft,
Kajászó 15.704.797Ft,
Gyúró 18.091.229Ft.
Válon keletkező saját bevétel: 420.299Ft. Vál Község Önkormányzatát terhelő költség:
40.488.875Ft, kiegészítés az állami támogatásokhoz: 3.385.794Ft.
Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 15.704.797Ft, kiegészítés az állami
támogatáshoz nem szükséges.
Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség: 18.947.420Ft, kiegészítés az állami
támogatáshoz: 856.191Ft.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
4./ Napirend
Tárgy: Vál Község Önkormányzatának 2017. évi első félévi gazdálkodásának
értékelése és Vál Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosítása
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja
elfogadásra az Önkormányzat 2017. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
149/2017. (IX. 27.) számú határozata
Vál Község Önkormányzatának 2017. első félévi
gazdálkodásának teljesítéséről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vál Község Önkormányzatának 2017.
első félévi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja
elfogadásra az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévet követő módosítását.
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással alkotta meg rendeletét az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
5./ Napirend
Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica programban való indulásról
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja
a Képviselő-testületnek a programban való indulást.
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
150/2017. (IX. 27.) számú határozata
a Bursa Hungarica program 2017. évi kiírásában való részvételről

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évben csatlakozik
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felkéri a
Polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá, és juttassa el az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőhöz.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6./ Napirend
Tárgy: A Sikeres
kérelmének megvitatása

Csapatjátékokért

Közhasznú

Alapítvány

támogatási
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Bechtold Tamás: A Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvánnyal már több éves
együttműködésünk van. Nagyon sok támogatást kaptunk tőlük a Sportkör támogatásában.
Most úgy tűnik, nekik van szükségük a Mi támogatásunkra. Kérem a T. Képviselő-testületet,
hogy támogassuk az Alapítványt.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal javasolja
a Képviselő-testületnek az Alapítvány támogatását.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással támogatta a Sikeres Csapatjátékokért
Közhasznú Alapítvány kérelmét és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
151/2017. (IX. 27.) számú határozata
a Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletében
szereplő támogatási szerződésben szereplő feltételekkel, 480.000- Ft (azaz
négyszáznyolvanezer forint) vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Sikeres
Csapatjátékokért Közhasznú Alapítványt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Napirend
Tárgy: Döntés a Váli Mesevölgy Óvoda munkatervének jóváhagyásáról
Bechtold Tamás: Egy nagyon vaskos, terjedelmes és összetett anyagot kaptunk.
Kocsis Irén: Igyekeztem a jogszabályi követelményeknek megfelelően, egy részletes anyagot
kidolgozni.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést
és 4 igennel, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal javasolja jóváhagyásra a Képviselőtestületnek.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
152/2017. (IX. 27.) számú határozata
a Váli Mesevölgy Óvoda munkatervének jóváhagyásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váli Mesevölgy Óvoda munkatervét a
határozat mellékletének megfelelően jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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8./ Napirend
Tárgy: Döntés
jóváhagyásáról

a

Váli

Mesevölgy

Óvoda

csoport-létszám

emelésének

Kocsis Irén: Az oktatási törvény maximum 25 fős csoportlétszámot ír elő, de mód van arra,
hogy a fenntartó engedélyezze maximálisan 20%-kal több gyermek felvételét. Például év
közbeni beiratkozás esetén. A nagycsoportba érkezett egy új gyermek, őt muszáj felvennünk
és nem rakhatjuk másik csoportba.
Dr. Balogh Lóránd: A Kormányhivatal illetékesei megerősítették azt, hogy a fennálló
helyzetben, amennyiben minden más feltétel is lehetővé teszi a felvételt, akkor átlépje az
intézmény az előírt csoport létszámot, a Fenntartó hozzájárulása esetén.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
153/2017. (IX. 27.) számú határozata
a Váli Mesevölgy Óvoda óvodai gyermeklétszám megemelésének engedélyezéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy - a Váli Mesevölgy Óvoda
kérelmét helyben hagyva - az Óvoda Csigabiga csoportjában, a jogszabályban előírt
maximális 25 fős gyermek-létszám 20%-kal történő túllépését engedélyezi.
Felelős: polgármester, óvodavezető
Határidő: azonnal
9./ Napirend
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítés lehetőségének megvitatása
Bechtold Tamás: Kaptunk egy vételi ajánlatot a Vál 151/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlanra vonatkozóan. Bevallom, én első olvasatra is alacsonynak gondoltam a megajánlott
vételi árat, de aztán egyeztettem a kollégákkal, és a könyveinkben ez a terület majdnem 5
millió forintos becsült áron szerepel, így aztán nem gondolom, hogy reális lenne a megajánlott
összeg. Jelen pillanatban Önkormányzatunk relatív stabil anyagi helyzetben van. Nem hiszem,
hogy indokolt lenne ingatlanjaink eladása, így én nem javaslom az Ingatlan elidegenítését.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést
és 3 igennel, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek azt, hogy a
Vál 151/2. hrsz-ú ingatlant ne értékesítse.
A képviselő-testület vita nélkül 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodással elfogadta az alábbi
határozatot:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
154/2017. (IX. 27.) számú határozata
a Vál 151/2. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi szándéknyilatkozat elutasításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Németh András váli lakos
ajánlatát nem fogadja el, a Vál 151/2. hrsz-ú ingatlant nem kívánja elidegeníteni.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10./ Napirend
Tárgy: Döntés útjavítási munkálatokra beérkezett árajánlat kérdésében
Bechtold Tamás: A közútjaink néhol katasztrofális állapotban vannak. A főúton szinte az
összes aknafedél megsüllyedt. Felmértük a legégetőbb problémákat és arra kértünk
árajánlatokat. A bekért árajánlatokban szerepel két olyan tétel, amit kérem, hogy ne vegyen
figyelembe a T. Képviselő-testület. Egy helyi vállalkozóval egyeztettünk a Szabadhegyi út
további fejlesztéséről. Ő azt mondta, hogy áldozna annak a szakasznak a fejlesztésére, de úgy
tűnik, hogy ekkora beruházást nem tud megfinanszírozni. Ennek megfelelően kérem, hogy a
Szabadhegyi úttal kapcsolatos két tételt vegyük ki a fejlesztések közül, így az árajánlatokból
is. Ezen tételek kivételével az alábbi bruttó árajánlat érkezett be:
PUHI-TÁRNOK Kft.
10.398.074.- Ft.
VITÉPPARK Kft.
10.918.650.- Ft.
UTÉPSZERV Kft.
11.552.758.- Ft.
Javaslom az útkarbantartási, útjavítási és az aknafedél megsüllyedés kijavítási munkálatok
megrendelését a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó PUHI-TÁRNOK Kft.-től 10.398.074.- Ft.
összegért.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot
és 3 igennel, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal támogatta a munkálatok megrendelését,
amennyiben arra a település költségvetése lehetőséget ad.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
155/2017. (IX. 27.) számú határozata
útjavítási, aknafedél megsüllyedés kijavítási munkálatok megrendeléséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletében
szereplő szerződés tervezetben rögzített feltételekkel az útjavítási, aknafedél megsüllyedés
kijavítási munkálatokat a legkedvezőbb ajánlatot adó Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft-től
rendeli meg. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) bruttó 10.398.074.- Ft. értékben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Napirend
Tárgy: Egyebek
a) Tárgy: Székesfehérvár Megyei jogú Város polgármesterének megkeresése
Bechtold Tamás: Székesfehérvár Polgármestere azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzatunkhoz, hogy támogassuk azon tervüket, hogy 2023-ban Székesfehérvár nyerje
el az Európa Kulturális Fővárosa címet. Szerintem ez mindenképpen méltányolható és
támogatandó terv, nem csak a városnak, hanem a megye településeinek is hasznos. Ezért
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kérem, hogy a Képviselő-testület támogassa Székesfehérvár Megyei Jogú Város
kezdeményezését.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot
és 3 igennel, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal javasolta a támogatás megadását.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
156/2017. (IX. 27.) számú határozata
Székesfehérvár Megyei Jogú Város kezdeményezésének támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi támogató szándéknyilatkozatát
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázati programjával
kapcsolatban.
Vál Község Önkormányzata támogatja és segíti Székesfehérvár Megyei Jogú Város azon
tervét, hogy Székesfehérvár elnyerhesse az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címet.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b) Vál Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása
Bechtold Tamás: Mint ahogy arról már tájékoztattam a T. Képviselő-testületet, nyert a
települési hőközpont és pelletgyártó kapacitás létesítésére benyújtott TOP-os pályázatunk. A
pályázat keretében építési beruházásra és eszközbeszerzésre is sok kerül. A kivitelezés és
beszerzés ugyanakkor olyan összetett szakmai követelményeket támaszt, ami azt indokolja,
hogy generál kivitelezésre és árubeszerzésre írjuk ki a közbeszerzést. Ezzel egy közbeszerzés
lefolytatásával megtalálhatjuk a kivitelező vállalkozó személyét. Előzetes egyeztetéseink
alapján KBt. 115. § tárgyalásos közbeszerzési eljárást kell lefolytassunk. A pályázat építési és
árubeszerzési becsült nettó összköltsége 107.421.000,- forint. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervét módosítani
szíveskedjen és abban tüntesse fel a TOP-os pályázatból fakadó közbeszerzésünket.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
157/2017. (IX. 27.) számú határozata
Vál Község Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 35/2017. (II. 28.) számú határozatát és az Önkormányzat 2017. 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.
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Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
c) Döntés a TOP-3.2.2-15-FEJ-2016-00003.
menedzsmentre beérkezett árajánlatokról

pályázattal

kapcsolatban

projekt

Bechtold Tamás: A TOP-os pályázatunk lebonyolításához projekt-menedzsert kell
választanunk. Megtörtént az árajánlatok bekérése. Az ajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét
képezik majd. A legkedvezőbb árajánlatot az ALBENSIS Nonprofit Kft. adta bruttó
3.683.000.- Ft-ért. Javaslom, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel szerződjünk a feladat
elvégzésére.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot
és 3 igennel, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
legkedvezőbb árajánlatot adó ALBENSIS Nonprofit Kft-t bízza meg a projekt-menedzseri
feladatok ellátásával.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
158/2017. (IX. 27.) számú határozata
a TOP-3.2.2-15-FEJ-2016-00003 pályázat projekt menedzserének kiválasztásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.2-15-FEJ-2016-00003.
pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására a bekért
árajánlatok alapján az ALBENSIS Nonprofit Kft-t bízza meg bruttó 3.683.000.- Ft-ért, a
határozat mellékletében szereplő szerződés tervezetben meghatározott feltételekkel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
d) Döntés nagyfeszültségű
árajánlatokról

légkábel

kiváltásának

megtervezésére

beérkezett

Bechtold Tamás: A TOP-os pályázatunk lebonyolításához - úgy tűnik - egy középfeszültségű
vezeték kiváltására van szükség. Az eddigi légkábelt földkábelre cseréltetnénk. A kiváltás
megterveztetésére kértünk be árajánlatokat. Az árajánlatok még májusi keltezésűek. Már
akkor tudtuk, hogy a projekt megvalósulása esetén ez a kiváltás szükséges lesz, de amíg nem
dőlt el, hogy a projekt nyertes lesz-e, addig nem volt értelme megterveztetni a munkát. Az
ajánlattevők az ajánlataikat továbbra is fenntartják. A beérkezett árajánlatok a jegyzőkönyv
mellékletét képezik. A legkedvezőbb árajánlatot a HITELEK Villamos Tervező és Könyvelő
Bt. adta, 420.000.- Ft+Áfa összegben.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot:
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Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
159/2017. (IX. 27.) számú határozata
középfeszültségű légkábel földkábellel történő kiváltásának megterveztetéséről
1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vál, 609. hrsz-ú ingatlanon lévő
középfeszültségű csupasz szabadvezeték kiváltásának terveztetését megrendeli a
legkedvezőbb árajánlatot adó HITELEK Villamos Tervező és Könyvelő Bt.-től (8000.
Székesfehérvár, Komjáti u. 1/A) 420.000.- Ft+Áfa összegért, a határozat mellékletében
szereplő szerződéstervezetben rögzített feltételeknek megfelelően.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bechtold Tamás: Tolmácsolnom kell a Nyugdíjas Klub köszönetét az Önkormányzatunk által
biztosított segítségért. A Klub köszönetet kifejező levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hasonló megkereséssel fordult hozzánk a Dalkör is. Mivel Ők sem bejegyzett civil szervezet,
így az ő támogatásuk sem történhet támogatási megállapodás keretében, de igyekszünk
valamilyen formában segítségükre lenni.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a megkeresésüket
és abban maradtunk, hogy valamilyen formában támogassuk a dalkör tevékenységét.
Bechtold Tamás: Van valakinek bármilyen észrevétele az Egyebek napirendi ponthoz?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
19.44 órakor bezárja.
-k.m.f.-

Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kárpáti Hajnalka
hitelesítő

Csókás Zsolt
hitelesítő
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