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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 16-án 

  megtartott rendkívüli, nyílt üléséről 

 

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

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Kocsis Bálint képviselő, 

Kárpáti Hajnalka képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kőszegi László képviselő 

 

Meghívottként van jelen: Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, az ülés határozatképes, 

mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6 fő jelen van, Krúdy Péter képviselő jelezte 

távolmaradását. Az ülést 17.00 órakor megnyitotta. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv 

hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kőszegi László képviselőre, valamint a 

jegyzőkönyvvezetőre, Jakab Jusztinára. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

119/2019. (VII. 16.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. július 16-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 16-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám 

Zsuzsanna alpolgármestert és Kőszegi László 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 

120/2019. (VII. 16.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. július 16-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 16-i ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el. 

Napirend:  

1./ Döntés a külföldi tanulmányút megszervezésére beérkezett árajánlatokról 

2./ Döntés szociális tűzifa pályázaton való indulásról 

3./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a külföldi tanulmányút megszervezésére beérkezett árajánlatokról  

 

Bechtold Tamás: A külföldi tanulmányút megszervezésére 3 árajánlat érkezett.  

- Gabbiano Travel Kft. (9700 Szombathely, Kiskar u. 1. A. ép.) ajánlata 1.880.000 Ft/csoport 

- Sava-Borsa Kft. Aqua Travel Utazási Iroda (1141 Budapest, Szugló u. 82.) ajánlata 1.800.000 Ft/csoport 

- Misszió Tours Kft. (9600 Sárvár, Gárdonyi u. 6.) ajánlata 1.720.000 Ft/csoport 

Javaslom, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Misszió Tours Kft-t bízzuk meg. 

A külföldi tanulmányút fedezetére a TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00016. sz. pályázat biztosítja a forrást. 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

121/2019. (VII. 16.) önkormányzati határozata 

a külföldi tanulmányút megszervezésére beérkezett árajánlatokról 

 

1. Vál Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00016. számú 

„A területi kohézió erősítése Martonvásár térségben” pályázat keretében  megvalósuló külföldi 

tanulmányút megszervezésére a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Misszió Tours Kft-t (9600 

Sárvár, Gárdonyi u. 6.) bízza meg bruttó 1.720.000 Ft-ért, a mellékletben szereplő szerződés 

tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 

2. Vál Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirendi pont 

Tárgy: Döntés szociális tűzifa pályázaton való indulásról 

 

Bechtold Tamás: Újra meghirdették a szociális tűzifa pályázatot, a testületnek dönteni kell, hogy 

indulunk-e a meghirdetett pályázaton, valamint, hogy vállaljuk-e a 215.900 Ft-os önrészt. Idén 170 m3-

re pályázhatunk. Szerintem mindenképpen indulnunk kéne a pályázaton. A település lakossága várja és 

számít a segítségre. 

 

A polgármester felteszi szavazásra a szociális tűzifa pályázaton való részvételt, melyet a képviselő-

testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2019. (VII. 16.) számú határozata  

szociális tűzifa pályázaton való önkormányzati részvételről 

 

1. Vál Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évben indulni kíván a belügyminiszter 

által meghirdetett „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatására” (Igénylésazonosító Ebr42:455574) pályázaton, melynek keretében a 

lehetséges 170 m3 keménylombos tűzifa beszerzéséhez 215.900.- Ft. önrészt biztosít. A 215.900.- 

Ft önrészt az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szociális tűzifa pályázattal kapcsolatos eljárás 

sikere érdekében minden szükséges nyilatkozatot, eljárást és beszerzést megtegyen. 

 

3. Az Önkormányzat a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Napirendi pont 

Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek valamilyen témája az Egyebek napirendi ponthoz? 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 17.30-kor bezárja. 

 

-k.m.f.- 

 

 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester             jegyző 

 

 

 

  Ádám Zsuzsanna     Kőszegi László 

        hitelesítő          hitelesítő 


