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8225. Szentkirályszabadja 
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Szám: 18./2018. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
december 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott Közmeghallgatásán, nyílt testületi 
ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Dr. Kun 
Gazda Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Öveges János 
képviselő, Szabó Péter alpolgármester,  
Hiányzik igazoltan: Sikosné Szücs Marianna képviselő  
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző  
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:   
1.) Közmeghallgatás 
2.) Előterjesztés lejárt határidejű határozatokról  
3.) Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2018. évi működéséről 
4.) Beszámoló a 2018.évi közművelődési tevékenységéről 
5.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018.évi működéséről 
6.) Beszámoló a Képviselő-testület 2018.évi munkájáról 
7.) Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 2018.évi költségvetési rendeletének 
 módosítása 
8.) Előterjesztés igazgatási szünetről 
9.) Előterjesztés a védőnői álláshely pályázatról 
10.) Előterjesztés a 2018.évi belső ellenőrzési tervről 
11.) Előterjesztés az SZMSZ függelékének módosításáról 
12.) Előterjesztés a Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Zrt. fogyasztási 
 szerződés  ajánlatáról 
13.) Előterjesztés feladat-ellátási szerződésről bölcsődei feladatok ellátására 
14.) Előterjesztés a 2018.évi közbeszerzési terv módosításáról 
15.) Előterjesztés a „Bölcsőde építése Szentkirályszabadján” beruházás 
 közbeszerzésének lebonyolításáról 
16.) Előterjesztés 2019.évi közvilágítási szerződésről 
17.) Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
felülvizsgálata 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód 
László jegyző urat, Kovács Eszter pénzügyi csoportvezetőt. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Sikosné Szücs 
Marianna képviselő jelezte távolmaradását.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet.  
Aki elfogadja a napirendet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A  képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - határozathozatal nélkül elfogadták 
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a napirendet. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné képviselőt és Szabó Péter 
alpolgármestert. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül - 
elfogadta a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 

1. napirend -  Közmeghallgatás 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A képviselő-testület évente legalább egyszer előre 
meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a 
helyben érdekelt szervezetek képviselői helyi közügyeket érintő kérdéseket és 
javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy 
legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni az önkormányzatnak. 
Ismét év végéhez közeledünk, s ilyenkor az ember mindig átgondolja az elmúlt év 
történéseit. Szeretünk visszatekinteni az elmúlt évre/évekre és átgondolni azt, ami 
velünk vagy éppen körülöttünk történt. Gyorsan szalad az idő, ezt mindig 
megállapítom! Immár 4 éve, hogy felállhatott az új Képviselő-testület, s elkezdhettük 
közösen a munkánkat.  
 
Ha csak a 2018-as évet értékeljük is látható, hogy volt mit tennünk… 
-  Fiat Dobló típusú autót vásároltunk 1.100.000,-Ft értékben, amellyel a 
szociális étkeztetést, illetve az intézményekben az étel eljuttatását tudjuk megoldani 
-  A Mini ABC előtti hulladékszigetet megszüntettük 
-  88/4 hrsz-ú ingatlant megvásároltuk 6.800.000,-Ft értékben, amelyre a 
Bölcsőde építését tervezzük (Rákóczi és az Erkel F. utca között található az ingatlan) 
-  iskolánál parkolót alakítottunk ki aszfaltburkolattal 
-  a katolikus és református temetőkből a hulladékot elszállíttattuk, s 
rendszeresek voltak a fűnyírások is (segítve ezzel az egyházak feladatait) 
-  a katolikus egyháznak ravatalozó építésére támogatást nyújtottunk 750.000,-
Ft összegben 
- 100.000,-Ft támogatást nyújtottunk a katolikus és református egyháznak éves 
feladataik ellátásához 
-  a székely kaput, a játszótéri eszközöket és a szobrokat az állagmegóvás 
érdekében lefestettük, lekezeltük 
-  a Bölcsőde és a Balatoni utat érintő TOP pályázati beruházás megvalósításához 
szükséges engedélyes építési tervet és kiviteli tervet elkészíttettük 
-  önkormányzati tulajdonú Volkswagen LT típusú teherautó műszaki 
vizsgáztatását elkészíttettük, a Pronar típusú traktor nagyjavításon esett át és a 
közterületei munkákhoz fűkaszát vásároltunk 
-  Baráti Kör Egyesületet támogattuk 100.000,-Ft összeggel a Sárkány nap 
megrendezéséhez 
-  Nemzedékek Háza nagytermében falfestésre került sor 
-  önkormányzat épületében az irodák festése, parkettázása, kábelezése a 
nyertes EFOP-os pályázatunk keretén belül is megtörtént 
-  közműveket kiépíttettük az épülő bölcsőde ingatlanon 
-  az iskola alatt található sportpályához vezető utat murváztuk 
-  közterületeinket folyamatos tisztán tartottuk, szépítettük, virágosítottuk, 
rendszeres fűnyírást végeztünk 
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- külterületi útjainkat: Vasútállomás, Meggyes-puszta, reptéri út, Kötéssűrű, 
Vödörvölgy folyamatosan karban tartottuk gréderezéssel, egyéb gépi munkával és 
murvázással,  
-  a családi házaknál összegyűjtött lombhulladékot november hónapban 
elszállítottuk 
Nyertes pályázataink:  
- Önkormányzatok feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat keretén belül a 
Belterületi utak pályázatunk lett nyertes: ebből a beruházásból tavasszal az 
Erdősétány utunkat aszfaltozhattuk le. A kapott támogatás: 8.988.521,-Ft volt, önerő: 
1.586.210,-Ft. A beruházás összege: 10.574.731,-Ft volt. 
- Területalapú támogatás, amelyet a Natura2000 reptér területre igényeltünk. A 
kapott támogatásunk: 7.801.735,-Ft. Ebből az összegből kell a Natura2000 
Beavatkozási tervben megjelölt feladatokat, pl: irtásokat, szárzúzást elvégeznünk a 
reptér területén. 
- TOP 3.1.1.16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés c. pályázatunk, 
amelyen 100.279.918,-Ft támogatást nyertünk. A beruházás keretén belül járda épül 
a felső buszmegállótól a gyógyszertárig, illetve egy biztonságosabb közlekedési 
csomópont alakul ki a felső buszmegállónál. A kivitelezés várható ideje: 2019 
tavasza 
- Az 1097/2018 (III.13.) Kormányhatározat alapján 107.000.000,-Ft támogatást 
kaptunk Bölcsőde építésére. A beruházás várható ideje: 2019 tavasza 
- GINOP 3.3.1-16 kódszámú, "Digitális Jólét Program Pontok Fejlesztése" a 
Nemzedékek Házában című pályázatunk is támogatott lett. A pályázat keretén belül 
eszközöket kaptunk: 2 db okostelefont, 3 db laptopot szoftverekkel, 2 db tabletet,1 db 
projektort, 1 db multifunkcionális eszközt és 1 db routert. Kiépítésre került a 
Nemzedékek Házában 1db kültéri és 1 db beltéri WIFI pont. 
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Önkormányzati utak kezeléséhez, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázatunk, 
amely során 2.072.638,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A pályázat 
keretén belül a következő eszközök kerültek beszerzésre: ágaprító, padkakasza, 
árokásó adapter, árokásó kanál adapterhez. Az eszközök megvásárlásához 
367.000,- Ft saját erő is szükséges volt, amelyet az önkormányzat a 2018. évi 
költségvetéséből biztosított. 
- Szociális célú tüzelőanyag pályázaton összesen 817.000,-Ft támogatást 
nyertünk 
- a Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati fejlesztések 2018” pályázaton, 
Belterületi utak felújítására (Esze Tamás utca aszfaltozása) 12.080.793,-Ft 
támogatást nyertünk. A beruházáshoz az önkormányzatnak 2.131.904,-Ft önrészt 
kell biztosítani. A beruházás várható ideje: 2019 tavasza 
 
Fejlesztések a jövőben: 

- Margit kút környékén egy pihenő park kialakítása 
- külterületi útjaink továbbra is megoldásra várnak 
- építési telkek kialakítása a Rosos területen 
- kerékpárút kialakítása Litér felé(700m-es szakasz) 

 
Tehát a fejlesztésekkel nem állunk meg, ahogy az önkormányzat költségvetése 
engedi, igyekszünk tovább munkálkodni, s minden pályázati lehetőséget kihasználni. 
Továbbra is nyitottak vagyunk a Tisztelt Lakosság felé, szívesen várjuk ötleteiket, 
javaslataikat, kéréseiket! 

3 
 



  
A tájékoztatót megköszönték a jelenlévők, kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott 
el. 
Gyarmati Katalin polgármester öt perc szünetet rendelt el. A szünetet követően 
változatlan képviselői létszámmal az ülés 17.10 órakor folytatódott. 
 

2. napirend: Előterjesztés lejárt határidejű határozatokról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést olvashattátok az előterjesztésben. Az egész év döntéseit láthattátok. 
Minden határozati döntést sikerült határidőre teljesítenünk. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

72./2018.(XII.19. KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 
elfogadja. 

 
3. napirend - Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2018. évi 

működéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Ebben az évben két védőnő látta el a védőnői 
feladatokat településünkön, mivel Lukácsné Böszörményi Orsolya helyettes védőnő 
gyesen van. Év elejétől szeptemberig Borbélyné Horváth Anikó végezte a 
helyettesítést, majd szeptember közepétől Csabai Edit védőnő. A beszámoló az adott 
időszakra mindkét védőnő tájékoztatását tartalmazza. 
A szöveges beszámolóban olvashattuk, hogy jelenlegi védőnőnknek is jó a 
kapcsolata az intézményekkel, óvodával és iskolával.  
Edit sokszor járt egészségügyi szűrésen az óvodában és az iskolában is. Sajnos, 
hetente csak két napon van helyettesítés. Szükség lenne a településen egy állandó 
védőnőre, de azt tapasztaljuk, hogy hiába írjuk ki a pályázatot, nincs rá jelentkező, 
még telefonos érdeklődés sem. 
Ebben az évben 12 gyermek született, s 8 várandós kismamát gondoz Edit. Bízunk 
benne, hogy ez a szám a jövőben emelkedni fog. 
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan? 
 
A képviselők egyetértettek abban, hogy szükség lenne teljes munkaidős védőnőre, 
de határozott idejű szerződéssel igen kicsi az esély. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.  
Aki elfogadja a Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

73./2018.(XII.19. KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló 
beszámolóját. 
 
4. napirend - Beszámoló a 2018.évi közművelődési tevékenységéről 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A beszámolóban olvashattuk, hogy a Nemzedékek 
Háza ismét programokban gazdag évet tudhat maga mögött. Állandó szolgáltatásai a 
hét minden napján az érdeklődők rendelkezésére álltak/állnak. Színes, érdekes 
programokat szerveztek, tartottak. Idén az EFOP 1.5.2.-16-2017-00016 azonosító 
számú pályázatunk alapján még több szakkör érhető el lakosaink számára. Újdonság 
a Baba-mama foglakozás, amely minden héten keddi napon várja a gyermekes 
anyukákat. Egy régi álmunk is megvalósult, megalakult a gyermekekből álló 
Nemzedékek Háza tánccsoportja. Az Idősek délutánján már fel is léptek, nagy 
sikerrel. Öröm, hogy tényleg látogatják a falusiak a Nemzedékek Házát, igényt 
tartanak a programokra. Szeretnék köszönetet mondani Korbacsics Edit IKSZT 
intézményvezetőnek, hiszen az év során készült plakátok, oklevelek, meghívók, 
képeslapok, s a naptár is az Ő keze munkáját dicséri. Tartalmas évről szól a 
beszámoló, elfogadásra javaslom a testületnek. Köszönjük Edit és Mónika egész 
éves munkáját. Nagy Mónika 2018 májusától az EFOP-os programban dolgozik, de 
természetesen továbbra is együtt végzik a programszervezéseket Edittel. 
Van-e kérdés, javaslat a beszámolóhoz kapcsolódóan?  
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.  
Aki elfogadja a 2018. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

74./2018.(XII.19. KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a 2018. évi közművelődési tevékenységről szóló 
beszámolót. 

 
 5 napirend - Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018.évi működéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Ahogy a beszámolóban is olvashattátok, jelenleg 
összesen 8 fő köztisztviselő (+polgármester) és 1 fő fizikai alkalmazott (hivatalsegéd, 
takarító) dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. Ebben az évben is voltak személyi 
változások. Kovács Zsolt műszaki ügyintéző 2018.január 15-i hatállyal, áthelyezéssel 
került a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Helyére 2018.február 1-től Kokas 
Géza érkezett. 2018. május 18-i időponttal közös megegyezéssel megszűnt 
Doviscsák Tamás pénzügyi ügyintéző jogviszonya is. A pénzügyi csoportvezetői 
feladatokat egyébként már az év elejétől Kovács Eszter látta el. Az üres álláshelyre 
pályázatot hirdettünk, melynek eredményeképpen 2018.szeptember 1-től Selmecziné 
Ring Judit látja el a pénzügyi-számviteli ügyintézői feladatokat. Már lassan két éve 
használjuk a kötelezően bevezetésre került ASP informatikai rendszert a pénzügyi, 
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gazdálkodási feladataink ellátása során. 2018.januártól az iratkezelés, a 
vagyongazdálkodás/vagyonkataszter, az ipari, kereskedelmi igazgatás, a hagyaték is 
az ASP rendszer keretében működik. A munkánk során sok segítséget kapunk a 
Magyar Államkincstártól. Közfoglalkoztatásba átlagosan 10 fő vesz részt. Ebből 1 fő 
a szociális étkeztetés kiszállítását végzi. A dolgozók az éves továbbképzési terv 
szerint vettek részt a képzésekben. A képzések között jelentős helyet foglaltak el az 
ASP rendszerhez kapcsolódó képzések. Törvényességi felügyeleti eljárásunk ebben 
az évben nem volt, törvényességi bírság kiszabására nem került sor. Már 
megindultak az előkészületek a 2019. évi európai parlamenti választással 
kapcsolatosan, ami plusz feladatot terhel a hivatalra. A Kormányhivatal ebben az 
évben is biztosított 1 fő ügysegédet az érintettek számára az ügyintézés 
megkönnyítésére. Az ügysegéd hetente egy alkalommal tartott ügyfélfogadást a 
hivatalban. Tartalmas beszámolót olvashattatok, köszönjük jegyző úr beszámolóját 
és munkáját. Láthattátok, hogy szociális alapon is mennyi kifizetés történt. 
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan? 
 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

75./2018.(XII.19. KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló polgármesteri 
beszámolót. 

 
6. napirend - Beszámoló a Képviselő-testület 2018.évi munkájáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Intézményeinkről próbáltam egy rövid tájékoztatót adni 
számotokra. Láthattátok, hogy idén az EFOP-os pályázatunknak köszönhetően sikerült 
teljesen felújítanunk az önkormányzat épületét. Festést, parkettázást és kábelezést 
végeztünk. Településünk rendezett külső képe köszönhető Kis Tamásnak és Gertner 
Istvánnak, akik irányítják a közfoglalkoztatottak munkáját. Sokat dolgoztak azért, hogy 
falunk szép, gondozott legyen. Munkánk gyümölcse idén beérett, hiszen nagyon sok 
pályázatunk sikeres lett. A jövő évben sem lesz könnyű dolgunk, hiszen a beruházások 
megvalósítására kell nagyon figyelnünk. Szeretném megköszönni a munkátokat, hiszen 
nélkületek ez nem valósulhatott volna meg! 
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 
 
A napirendhez hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Képviselő-testület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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76./2018.(XII.19. KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Képviselő-testület 2018. évi tevékenységéről szóló polgármesteri 
beszámolót. 

 
7. napirend - Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 2018.évi 

költségvetési rendeletének  módosítása 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Szükséges ismételten módosítani a 2018. évi 
költségvetésünket. 
A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát – a közvetített szolgáltatás 
ellenértékének teljesítését – szükséges megemelni 871.666 Ft-tal, amelyet kiadási 
oldalon a Hivatalra beérkező, de az Önkormányzatot érintő közüzemi számlák 
(187.816 Ft) és az ASP alszámlán kifizetett szolgáltatások (683.850,-Ft.) adják. 
A Szivárvány Óvoda esetében egyrészt a térítési díjat és áfáját kívánjuk megemelni 
összesen 1.230.500 Ft-tal, amit kiadási oldalon az üzemeltetési anyagok 
beszerzésére (870,5 eFt), az informatikai (50 eFt) és az egyéb kommunikációs 
szolgáltatásokra (10 eFt), valamint a karbantartási szolgáltatásokra (50 eFt)  illetve 
ezek áfájára (250 eFt) kívánunk előirányzatosítani. 
Emellett szükséges bevételezni a jótékonysági bál 500 eFt-os bevételét, amelyet 
kiadási oldalon udvari játékok vásárlására és a kapcsolódó áfájára 
előirányzatosítanánk. 
Az Önkormányzatnál az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 számú pályázatnál a kiadási 
oldalon előirányzat módosítás szükséges. A korábban tartalékba rakott összegből 
1.133.050 Ft-ot szabadítanánk fel, melyet rendezvényszervezésre (303.818 Ft) és az 
áfájára (76.632 Ft), az idei évre eső ösztöndíjakra (240 eFt), valamint felújításra 
(512.600 Ft) használnánk fel. A járulékból a megbízási díjra (80 eFt), illetőleg a 
reprezentációra (52 eFt), összesen 132 eFt-ot csoportosítanánk át. 
Előirányzatosítani kell 990 eFt működési bevételt, amely kiadási oldalon az 
informatikai szolgáltatások igénybevételére (200 eFt), a karbantartási 
szolgáltatásokra (200 eFt), valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzésére (189 eFt) 
és áfájára (51 eFt) tennénk, a fennmaradó összeg (350 eFt) pedig a tartalékot 
emelné. Szükséges előirányzatosítani a beérkezett téli rezsi csökkentéssel 
kapcsolatos támogatást (1.044 eFt), a gépjárműadó bevétel növekményét (1.796 
eFt), az egyéb közhatalmi bevétel növekményeket (110 eFt), valamint a tárgyi 
eszközök bérbeadásából származó bevételt (61 eFt). Ezeket a bevételeket a 
tartalékok előirányzatára tennénk rá. 
Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Bölcsőde támogatás (107.000 eFt) és az Esze 
Tamás utca felújítására kapott támogatás (12.081 eFt) átkerült a működési célú 
támogatásokról a felhalmozási célú támogatásokhoz. 
Köszönjük Kovács Eszter pénzügyi csoportvezető munkáját! 
Van-e kérdés a módosítással kapcsolatban? 
 
A képviselők egyetértettek a költségvetés módosításával, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2018.évi költségvetési rendeletének módosítását, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:   
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Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

8. napirend - Előterjesztés igazgatási szünetről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
lehetőséget biztosít az önkormányzatok részére igazgatási szünet elrendelésére. Az 
igazgatási szünet időtartama alatt (december 27-28. között) a Hivatalban általános 
ügyfélfogadás nincs, azonban a halaszthatatlan intézkedést igénylő feladatok 
ellátásáról gondoskodunk, mind a két napon. Az igazgatási szünetről természetesen 
előre értesíteni fogjuk a lakosságot. 
Van-e hozzászólás, javaslat? 
 
A képviselők támogatták az igazgatási szünet elrendelését, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az igazgatási szünetről szóló rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:   
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15./2018. (XII.20.) önkormányzati rendelete  

a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet 
elrendeléséről 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

9. napirend - Előterjesztés a védőnői álláshely pályázatról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A 2018.október 24-i testületi ülésen döntöttünk arról, 
hogy a védőnő helyettesítésre ismételten pályázatot írunk ki. A pályázatra a 
2018.december 11-i beadási határidőig nem jelentkezett senki, érdeklődés továbbra 
sem volt, emiatt a pályázati kiírást eredménytelenné kell nyilvánítanunk. Ez már a 
harmadik felhívás, melyre egyáltalán semmiféle érdeklődés nem történt. A védőnői 
feladatok ellátását jelenleg helyettesítéssel oldjuk meg. A fentiek alapján ismét 
szükségesnek tartjuk, hogy egy újabb kiírást tegyünk közzé, ezért a most lejárt 
pályázat eredménytelenné nyilvánítása mellett szükséges dönteni egy új kiírás 
megjeleníttetéséről is. 
Van-e hozzászólás, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a védőnői pályázat ismételt kiírását, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a védőnői munkakör vonatkozásában a helyettesítésre kiírt 
323-3/2018. számú pályázati eljárást nyilvánítsuk eredménytelennek, s 
gondoskodjunk egy újabb pályázati felhívásról, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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77./2018.(XII.19. KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi védőnői 
munkakör vonatkozásában a helyettesítésre kiírt 323-3/2018. számú pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a 
helyettesítésre vonatkozó új pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.  
Felhívja Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.január 4. (a pályázati felhívás közzétételére) 
   

10. napirend - Előterjesztés a 2018.évi belső ellenőrzési tervről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési 
tervet a képviselő-testületnek a tárgyévet megelőző év december 31-ig jóvá kell 
hagynia. Önkormányzatunk belső ellenőrzési feladatait hasonlóan az elmúlt évekhez, 
továbbra is a Szántó és Társa Bt. végzi, akik munkájával továbbra is elégedettek 
vagyunk. 
A 2019-es évben 3 területen végeznének nagyobb ellenőrzést: 

- A belső kontrollrendszeren belül az Információs és kommunikációs rendszer 
kialakításának és működésének vizsgálata 

- Az élelmiszer-nyersanyag, készletgazdálkodás utóellenőrzése 
- A főzőkonyha üzemeltetéséhez kapcsolódó áfa elszámolás vizsgálata 

 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők részéről észrevétel nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

78./2018.(XII.19. KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat mellékletét 
képező - 2019. évi belső ellenőrzési tervét és utasítja a jegyzőt a 
tervezett ellenőrzések végrehajtására, illetve a végrehajtáshoz 
szükséges megbízólevelek kiadására 
Felelős: Szántód László jegyző 

 
11. napirend - Előterjesztés az SZMSZ függelékének módosításáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat egy olyan 
alapdokumentum, mely a Képviselő-testület és az Önkormányzat alapvető 
felépítéséhez, működéséhez kapcsolódó szabályokat és rendelkezéseket 
tartalmazza. Az SZMSZ tartalmazza az önkormányzat által ellátott feladatokat, illetve 
azok kód szerinti megnevezését is. A szervezetünket érintő változások, valamint a 
szakfeladatok felülvizsgálata miatt szükséges aktualizálni a szakfeladatok listáját. 
A módosítás során egy szakfeladatot felvételét kezdeményezzük, törlésre nem kerül 
sor. 
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Szeretnénk felvenni a 107060 – Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 
támogatások szakfeladatot. Ide tartozik a más funkcióba nem sorolt, egyéb szociális 
pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, támogatásokkal összefüggő kifizetések 
teljesítése. Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az SZMSZ 1. függelékének módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

79./2018.(XII.19. KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függeléknek módosítását. 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2019.január 10. (A kérelem benyújtására a MÁK felé) 
 

12. napirend - Előterjesztés a Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Zrt. 
fogyasztási szerződés ajánlatáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Zrt. 
megkereste Önkormányzatunkat és a meglévő gázszolgáltatási szerződésünk 
részbeni módosítására tett ajánlatot. Az ajánlat szerint egyedül a gázdíj módosul, 
kedvezőbbre. A szerződéses ajánlat hatálya két év (2019.01.01-2021.01.01.). 
Feltétel, hogy a szerződés a 2 év alatt ne kerüljön felmondásra, cserébe a piaci 
folyamatoktól függetlenül fixen vállalja a szolgáltató a kiajánlott gázdíj 
változatlanságát a szerződés lejártáig. Mivel jelenleg is az NKM Földgázszolgáltató 
Zrt partnerei vagyunk, így a szerződés egyszerűen megköthető, nincs szolgáltató 
váltás. Ez a módosítás nem vonatkozik az összes felhasználási helyre, csak az 
Egészségház, a Gizella Ház, a Nemzedékek Háza és a Balatoni út 19.szám alatt 
található (a falugazda, a rendőrség és a posta által használt) épületre. Az ajánlat 
szerint az átlag 3,23 Ft/MJ gázdíj helyett 3,09 Ft/MJ gázdíjat biztosítanak, ez az 
előző év átlagfogyasztási adatai alapján összesen mintegy 270.000,-Ft-os 
megtakarítást jelenthet évente a megjelölt fogyasztási helyeken. 
Javaslom a szerződés módosításának elfogadását.  
Van-e hozzászólás, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Zrt. fogyasztási  
szerződés ajánlatának elfogadását. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki elfogadja a 
Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Zrt-vel való szerződés módosítását az 
előterjesztés alapján, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

80./2018.(XII.19. KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Zrt. földgáz-kereskedelmi 
szerződés ajánlatát a Szentkirályszabadja, Kossuth u.20., a Jókai u.1., a 
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Petőfi Sándor u.6. és a Balatoni út 19. szám alatti felhasználási helyekre 
vonatkozóan 2019.január 1-i hatállyal. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vonatkozó szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
13. napirend - Előterjesztés feladat-ellátási szerződésről bölcsődei 

feladatok ellátására 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Törvény szerint, ha a bölcsődei ellátásra a 
településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - 
jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma 
meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek 
bölcsődei ellátásáról. Ennek határideje: 2018. december 31. Önkormányzatunk egy 
kormányhatározat szerint 107.000.000,-Ft támogatást nyert bölcsőde építésére. A 
megvalósításhoz kapcsolódó eljárások folyamatban vannak, de 2018.december 31-ig 
az intézmény nem valósul meg, arra várhatóan csak 2019.augusztus végén kerül sor. 
Az önálló és a társulási feladatellátásra nincs lehetőségünk. A településen működő 
Napraforgóház Családi Bölcsőde minden tekintetben alkalmas fél lenne, hiszen 
rendelkezik a feladat ellátásához szükséges tárgyi, személyi feltételekkel és hatósági 
engedélyekkel. Az előzetes egyeztetések alapján 4 fő szentkirályszabadjai gyermek 
részére tudnak férőhelyet biztosítani. A szerződés-tervezet szerint az 
önkormányzatnak az ellátáshoz külön támogatást nem kell fizetnie, a feladatellátó 
Napraforgóház a családokért Szolgáltató Nonprofit Kft. lenne jogosult a központi 
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás közvetlen igénylésére. A 
szerződés határozott időre szólna, 2019.augusztus 31-ig. Köszönjük a lehetőséget!  
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő bejelentette érintettségét. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta Kovácsné Szabó Csilla 
képviselő kizárását a döntéshozatalból. 
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület kizárja Kovácsné Szabó Csilla 
képviselőt a bölcsődei feladatok ellátásáról szóló szerződés döntéshozatalából, 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

81./2018.(XII.19. KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy kizárja a döntéshozatalból Kovácsné Szabó Csilla 
képviselőt az „Előterjesztés feladat-ellátási szerződésről bölcsődei 
feladatok ellátására” című napirend döntéshozatalából. 

 
A képviselők támogatták bölcsődei feladatok ellátására vonatkozó szerződés 
létrehozását a szolgáltatási kötelezettség biztosítására. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki elfogadja az 
előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, miszerint kössünk feladat-
ellátási szerződést a Napraforgóház a családokért Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

82./2018.(XII.19. KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése alapján kötelező feladatot jelentő gyermekek 
napközbeni ellátását biztosító bölcsődei ellátást a Gyvt. 44/A.§-ában meghatározott 
családi bölcsőde ellátási formában a Napraforgóház a családokért Szolgáltató 
Nonprofit Kft. (8225 Szentkirályszabadja, Erdősétány 2./A) szolgáltatóval kötendő, 
2019.január 1.napjától hatályos feladat-ellátási szerződés útján biztosítja 
2019.augusztus 31-ig tartó határozott időtartamra. A szolgáltató a szerződés 
keretében az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 0-3 éves 
korú (jogszabály szerint engedélyezett esetben 0-5 éves korú) gyermekek számára 4 
fő férőhelyet biztosít.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármester a szükséges intézkedések megtételére 
és a feladat-ellátási szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.december 28. (a szerződés aláírására) 
 

14. napirend - Előterjesztés a 2018.évi közbeszerzési terv módosításáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az elfogadott közbeszerzési tervet módosítani lehet 
az év során, ha szükségessé válik. A közbeszerzési tervünk tartalmazza a bölcsőde 
építés projektet, valamint a „Biztonságosabb közlekedés Szentkirályszabadján” 
elnevezésű beruházást. A közbeszerzési terv elfogadásakor a pályázati anyagokban 
rögzített költségeket szerepeltettük, azóta azonban elkészültek a vonatkozó 
engedélyezési és kiviteli tervek és a pontosabb tervezői költségbecslések is. Mindkét 
beruházás esetében jelentős költségnövekedéssel számolhatunk, emiatt módosítani 
szükséges a projektek becsült összegét. A bölcsőde építés esetében a becsült 
összeg nettó 84.251.969,-Ft-ról nettó 110.147.231,-Ft-ra, a TOP-3.1.1-15 
közlekedésfejlesztési pályázatnál nettó 78.960.565,-Ft-ról nettó 88.038.913,-Ft-ra 
változott. 
Van-e hozzászólás, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a 2018. évi Közbeszerzési Terv módosítását, az kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

83./2018.(XII.19. KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja az önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének 
módosítását. 
Felelős: Szántód László jegyző (a közzétételért) 
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15. napirend - Előterjesztés a „Bölcsőde építése Szentkirályszabadján” 
beruházás  közbeszerzésének lebonyolításáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A legutóbbi képviselő-testületi ülésen döntöttünk a 
közbeszerzések lebonyolításáról és a „Biztonságosabb közlekedés 
Szentkirályszabadján” projekt vonatkozásában az eljárásban résztvevő cégek 
listájáról. 
A „Bölcsőde építése Szentkirályszabadján” beruházás vonatkozásában is szükséges 
döntést hoznia a testületnek. 
Meghívásos közbeszerzési eljárás kiírására van szükség. Az érintett beruházáshoz 
kapcsolódóan az alábbi ajánlattevői listát javasoljuk elfogadásra. 
 

1. Ajánlattevő neve:  SD-BAU Mérnöki Iroda Kft. 
Székhelye:  8200 Veszprém,Ibolya u.6/A. Fsz.1. 
Ügyvezető Soós Norbert 
E-mail címe: sdbau@sdbau.hu 
Adószáma:  14908743-2-19 
Telefonszáma: 70/772-0892 
2. Ajánlattevő neve:  KOROBÁG ÉPKER Kft. 
Székhelye:  1012 Budapest, Márvány u.17. 
Ügyvezető. Papp Gábor 
E-mail címe: papp6927@gmail.com 
Adószám: 24900825-2-41 
Telefonszáma:  70/608-1891 
3. Ajánlattevő neve HORVÁTH COLOR Kft. 
Székhelye 9363 Gyóró, Petőfi S.u.2. 
Képviseli Horváth Péter 
E-mail cím horvathcolor@m-kabel.hu 
Adószáma: 13672571-2-08 
Telefonszáma: 20/925-4241 
4. Ajánlattevő neve VESZPRÉMBER Zrt. 
Székhelye 8200 Veszprém, Radnóti M. tér 2/A 
Vezérigazgató Fehérváry István 
E-mail cím titkarsag@veszprember.hu 
Adószáma: 11321310-2-19 
Telefonszáma 88/423-888 
5. Ajánlattevő neve SUTYI  BAU Kft. 
Székhelye 8400 Ajka, Kossuth L.u.4. 
Ügyvezető Vizkeleti Sándor 
E-mail cím sutyibaukft@gmail.com 
Adószáma: 23921340-2-19 
Telefonszáma: 20/564-9938 

 
Javasoljuk, hogy az ajánlattételi felhívás ezen gazdasági társaságok részére kerüljön 
megküldésre. 
Van-e hozzászólás, javaslat? 
A képviselők részéről nem érkezett egyéb javaslat, észrevétel, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja, hogy a bölcsőde beruházáshoz kapcsolódóan az előbb említett 5 
gazdasági társaság kapjon ajánlattételi meghívást, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

84./2018.(XII.19. KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos 
Közbeszerzési Szabályzata alapján a „Bölcsőde építése Szentkirályszabadján” 
beruházás megvalósítása tárgyában közbeszerzési eljárást indít és úgy határoz, 
hogy az ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági társaságok részére kerüljön 
megküldésre: 
 

1. Ajánlattevő neve:  SD-BAU Mérnöki Iroda Kft. 
Székhelye:  8200 Veszprém,Ibolya u.6/A. Fsz.1. 
Ügyvezető Soós Norbert 
E-mail címe: sdbau@sdbau.hu 
Adószáma:  14908743-2-19 
Telefonszáma: 70/772-0892 
2. Ajánlattevő neve:  KOROBÁG ÉPKER Kft. 
Székhelye:  1012 Budapest, Márvány u.17. 
Ügyvezető. Papp Gábor 
E-mail címe: papp6927@gmail.com 
Adószám: 24900825-2-41 
Telefonszáma:  70/608-1891 
3. Ajánlattevő neve HORVÁTH COLOR Kft. 
Székhelye 9363 Gyóró, Petőfi S.u.2. 
Képviseli Horváth Péter 
E-mail cím horvathcolor@m-kabel.hu 
Adószáma: 13672571-2-08 
Telefonszáma: 20/925-4241 
4. Ajánlattevő neve VESZPRÉMBER Zrt. 
Székhelye 8200 Veszprém, Radnóti M. tér 2/A 
Ügyvezető Fehérváry István 
E-mail cím titkarsag@veszprember.hu 
Adószáma: 11321310-2-19 
Telefonszáma 88/423-888 
5. Ajánlattevő neve SUTYI  BAU Kft. 
Székhelye 8400 Ajka, Kossuth L.u.4. 
Ügyvezető Vizkeleti Sándor 
E-mail cím sutyibaukft@gmail.com 
Adószáma: 23921340-2-19 
Telefonszáma: 20/564-9938 

Felelős: Szántód László jegyző 
 

16. napirend - Előterjesztés 2019.évi közvilágítási szerződésről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A közvilágítás biztosítását jelenleg a Fényforrás Kft-
vel (Litér, Petőfi u. 15.) kötött szerződés alapján látjuk el, mely szerződés 2018. 
december 31-én lejár. A szerződést 2014. évben kötöttük, majd minden évben 
meghosszabbítottuk a szolgáltatóval. A cég létrehozott egy internetes felületet, 
amelyen bárki bejelenthette a hibát. A hibajavításokra a korábbi években 
tapasztaltaknál rövidebb idő alatt mindig sor került. Mivel a szerződésünk 2018. 
december 31-én lejárna, a cég ügyvezetője kezdeményezte a szerződés 
meghosszabbítását. A jelenlegi szerződéshez képest 2019. január 1-jével változás 
lép fel az energiadíj területén. 
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- az aktív elemek karbantartásra vonatkozó ár: 10,50 Ft/kWh/nettó/hó (itt nincs 
változás a korábbihoz képest) 

- a közvilágítás villamos energia ellátása a jelenlegi 17,50 Ft +adó/KWh helyett 
- 19,20 Ft+adó/KWh-ra módosulna. 

Javaslom a szerződés hosszabbítását 2019.december 31-ig. 
Van-e hozzászólás, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a Fényforrás Kft-vel kötött szerződés meghosszabbítását a 
szolgáltatás jó színvonalú biztosítására hivatkozva. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, miszerint a 
Fényforrás Kft-vel a közvilágítási szerződést hosszabbítsuk meg 2019. december 31-
ig a módosított árakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

85./2018.(XII.19. KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentkirályszabadja 
község közvilágításának villamos energia ellátására és karbantartására vonatkozó, a 
Fényforrás Közvilágítás Üzemeltető és Karbantartó Kft-vel (Litér, Petőfi u. 15. 
Cégjegyzékszám: 19-09-513621) kötött szerződést meghosszabbítja 2019. 
december 31-ig. A szerződés közvilágítás villamos energiaellátás díja 19,20 
Ft+adó/KWh módosul. A szerződés egyéb rendelkezései illetve a karbantartás 
meghatározott árai továbbra is változatlan marad. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018. december 30.(a szerződéskötésre) 
 

17. napirend - Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának felülvizsgálata 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A törvényi szabályozás változásai következtében 
szükségessé vált az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata. 
A Korm. rendelet által bevezetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer alapjaiban 
változtatja meg a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatban az eddig 
kialakult gyakorlatot. A megfelelés érdekében új szabályzat megalkotására került sor, 
a régit javasoljuk hatályon kívül helyezni. 
Van-e hozzászólás, javaslat? 
 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Közbeszerzési 
Szabályzatát, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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