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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 09-én 

megtartott  rendkívüli üléséről 

 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terem 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Kárpáti     

Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Krúdy Péter képviselő  

 

Meghívottként jelen van: 

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 5 fő jelen van.  Az 

ülést 19.00 órakor megnyitotta. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Kárpáti Hajnalka és Ádám Zsuzsanna 

alpolgármester, valamint a jegyzőkönyvvezetőre Jakab Jusztinára. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

67/2019. (IV. 09.) számú határozata 

a képviselő-testület 2019. április 09-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 09-i ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Kárpáti Hajnalka és Ádám Zsuzsanna alpolgármestert választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a polgármester a meghívóban szerelő napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot, 

melyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

68/2019. (IV. 09.) számú határozata 

a képviselő-testület 2019. április 09-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 09-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el. 

Napirend 

 

Tárgy          Előterjesztő  

1./ Rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény   Bechtold Tamás 

benyújtásáról szóló döntés meghozatala     polgármester 
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2./ Döntés Vál, Ady Endre utca 11. előtti partfal megtámasztását  Bechtold Tamás 

szolgáló támfal tervezési munkáira beérkezett árajánlatokról  polgármester 

3./ Költségnövekmény igény benyújtásáról szóló döntés meghozatala  Bechtold Tamás 

TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003 azonosító számú projekt biztonságos polgármester 

 megvalósításának elősegítésére 

4./Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1./ Napirend 

Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról szóló 

 döntés meghozatala 

 

Bechtold Tamás: A Tűzoltóságunk részére igényelhetünk többletforrást. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A pályázaton való indulásról szóló határozatnak nincs formai kötöttsége, 

úgy, mint mondjuk egy Vis-maior határozatnál. Elég egy határozat a támogatási igény 

benyújtásáról. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással szavazattal hozta az alábbi 

határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2019. (IV. 09.) számú határozat 

rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

 

Vál Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázni kíván Magyarország Kormányához 

kiegészítő többletforrás igénylésére, az Önkormányzati Tűzoltóság feladatellátásának 

megnövekedett kiadásainak finanszírozására. A Belügyminisztérium előzetes tájékoztatása 

alapján az Önkormányzatunk 12.583.487 Ft támogatást igényel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az igényléshez szükséges 

dokumentáció összeállítására és benyújtására, valamint az elnyert támogatásnak a Váli 

Önkormányzati Tűzoltóság részére történő átadására a határozat mellékletében lévő támogatási 

megállapodásban lefektetett feltételeknek megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Döntés a Vál, Ady Endre utca 11. előtti partfal megtámasztását szolgáló támfal 

tervezési munkáira beérkezett árajánlatokról 

 

Bechtold Tamás: Három ajánlat érkezett, melyek tartalmazzák a talajmechanikai fúrásokat és a 

kiviteli tervek elkészítését is: 
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1. AQUASTOP KKt. (1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 21.) ajánlattevő ajánlatában az 

ellenszolgáltatásának összege: 1.800.000,- Ft+ ÁFA 

2. SZŐKE ÉS TÁRSA Kft. (2084 Pilisszentiván Klapka u. 1.B. ép. C lph. 1/3.) ajánlattevő 

ajánlatában az ellenszolgáltatásának összege: 1.800.000,- Ft+ ÁFA 

3. GEOTESZT Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft. (1112 Budapest, 

Kérő utca 20.) ajánlattevő ajánlatában az ellenszolgáltatásának összege: 1.580.000,- Ft+ ÁFA 

 

Kárpáti Hajnalka: GEOTESZT Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft. 

ajánlata a legolcsóbb. Javaslom a GEOTESZT Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki 

Szolgáltató Kft. megbízását. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2019. (IV. 09.) számú határozata 

a Vál, Ady Endre utca 11. előtti partfal megtámasztását szolgáló támfal tervezési 

munkáira beérkezett árajánlatokról 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ady Endre utca 11. előtti 

partfal megtámasztását szolgáló támfal tervezési munkáira beérkezett árajánlatok közül az 

GEOTESZT Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft.-t (1112 Budapest, Kérő 

utca 20.) bízza meg 1.580.000,- Ft+ ÁFA összeggel, a határozat mellékletében szereplő 

szerződés-tervezetben meghatározott feltételekkel.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Költségnövekmény igény benyújtásáról szóló döntés meghozatala TOP-3.2.2-15-FE1-

2016-00003 azonosító számú projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére 

 

Bechtold Tamás: A település Hőközpont pályázatával kapcsolatban többszöri egyeztetést 

követően az a jelenlegi információnk, hogy lehetőségünk van plusz forrás igénylésére a 

beruházás megvalósulása érdekében. Ehhez képviselő-testületi döntésre van szükség. Kérem a 

tisztelt képviselő-testületet, hogy hozzon döntés plusz forrás igényléséhez, melyhez bruttó 

2.100.033,- Ft összeget kell az önkormányzatnak biztosítania.  
 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2019. (IV. 09.) számú határozata 

költségnövekmény igény benyújtásáról TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003 azonosító számú 

projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére  
 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Váli közintézmények fűtési 

igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával” című TOP-3.2.2-15-FE1-

2016-00003 azonosító számú projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére 

költségnövekményi igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes 

projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.(II.1.) Korm. rendelet 

alapján. A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján az igényelt költségnövekmény 

összege bruttó 11 132 733,- Ft, melyhez az önkormányzat bruttó 2 100 033,- Ft 

projekten kívüli nem elszámolható hozzájárulást biztosít. 
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2. A költségvetés felhasználásáról szóló „kimutatást” a határozat melléklete szerinti 

tartalommal fogadja el és nyújtja be közreműködő szervezethez. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek bármilyen kérdése az egyebek napirendi pont keretében? 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést bezárja 19.15 órakor. 

 

     -k.m.f.- 

 

 

 Bechtold Tamás      Dr. Balogh Lóránd 

 polgármester       jegyző 

 

 

 

 Kárpáti Hajnalka      Ádám Zsuzsanna 

 hitelesítő       hitelesítő 


