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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 31-én 

  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 10.00 órakor megnyitotta. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna 

alpolgármesterre és Csókás Zsolt 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 

123/2019. (VII. 31.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. július 31-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 31-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám 

Zsuzsanna alpolgármestert és Csókás Zsolt képviselőt választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

meghívóban kiküldött napirendeken túl kéri, hogy egyebekben kerüljön megvitatásra:  

-Döntés a sportpálya helyreállításra beérkezett ajánlatról 

 

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

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

124/2019. (VII. 31.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2019. július 31-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 31-i ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el. 

Napirend:  

1./ Döntés az erdei iskolai szállás biztosítására beérkezett árajánlatokról 

2./ Döntés a WIFI4EU pályázat wifi szolgáltatás megvalósítására beérkezett árajánlatokról 

3./ Egyebek: 

     - Döntés a sportpálya helyreállításra beérkezett ajánlatról 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Napirendi pont 

Tárgy: Döntés az erdei iskolai szállás biztosítására beérkezett árajánlatokról 

 

Bechtold Tamás: Az erdei iskolai szállás biztosítására 3 árajánlat érkezett.  

- Vértesi Erdő Zrt. (2800 Tatabánya, Dózsakert u. 63.) ajánlata bruttó 1.066.800 Ft 

- Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (9023 Győr, Corvin u. 9.) ajánlata bruttó 1.181.100 Ft 

- KEFAG Zrt. (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.) ajánlata bruttó 1.080.000 Ft 

Javaslom, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Vértesi Erdő Zrt.-t bízzuk meg. 

Az erdei iskolai szállás fedezetére az EFOP-1.5.2-16-2017/00011. 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 

125/2019. (VII. 31.) önkormányzati határozata 

az erdei iskolai szállás biztosítására beérkezett árajánlatokról 

 

1. Vál Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017/00011. számú 

„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt keretében megvalósuló 

„Erdei iskolai szállás biztosítása 3 alkalommal, alkalmanként 1 éjszakára, éjszakánként 30 fő 

részére” szolgáltatás biztosításával a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Vértesi Erdő Zrt-t (2800 

Tatabánya, Dózsakert u. 63.) bízza meg bruttó 1.066.800 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 a WIFI4EU pályázat wifi szolgáltatás megvalósítására beérkezett árajánlatokról 

 

Bechtold Tamás: A Wifi pontok létesítésére vonatkozó ajánlatkérésre 3 árajánlat érkezett.  

-Text Kft. (1163 Budapest, Kőszál u. 14.) ajánlata bruttó 17.000 EUR 

-Arnold PC Szerviz (1163 Budapest, Rovás u. 22.) ajánlata bruttó 19.000 EUR 

-Extranet Internet Kft. (1163 Budapest, Kőszál u. 14.) ajánlata bruttó 15.000 EUR 

Javaslom, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Extranet Internet Kft.-t bízzuk meg. 

A wifi szolgáltatás megvalósításának fedezetére a WIFI4EU pályázat biztosítja a forrást. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2019. (VII. 31.) számú határozata  

a wifi szolgáltatás megvalósítására beérkezett árajánlatokról 
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1. Vál Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a WIFI4EU című projekt keretében 

megvalósuló „Felhasználók számára ingyen igénybe vehető wifi hotspot szolgáltatás létrehozása 

a faluban” tárgyban legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Extranet Internet Kft.-t (1163 Budapest, 

Kőszál u. 14.) bízza meg bruttó 15.000 EUR-ért, a mellékletben szereplő szerződés tervezetben 

foglalt feltételeknek megfelelően. 

 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Napirendi pont 

Egyebek: 

- Döntés a sportpálya helyreállítására beérkezett ajánlatról 

 

Bechtold Tamás: A nagy esőzések miatt Váli-víz elöntötte a sportpályát és tönkretette a gyepet. A foci 

bajnokság meccseinek és az edzések megtartásához a focipálya rendbetétele nem tűr halasztást, ezért a 

gyors intézkedés és a helyreállítás mihamarabbi elkezdéséhez kérem a testülettől, hogy a munkát az  

Always Green Kft.-től (8083 Csákvár, Hunyadi utca 33.)  rendelje meg bruttó 1.497.760 Ft értékben. 

 

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

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

127/2019. (VII. 31.) számú határozata  

a sportpálya helyreállítására beérkezett árajánlatról 

 

1. Vál Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a váli sportpálya helyreállítását az Always 

Green Kft.-től (8083 Csákvár, Hunyadi utca 33.) rendeli meg bruttó 1.497.760 Ft értékben, a 

mellékletben szereplő szerződés tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 10.30-kor bezárja. 

 

-k.m.f.- 

 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester             jegyző 

 

 

 

  Ádám Zsuzsanna               Csókás Zsolt 

        hitelesítő              hitelesítő 


