
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata  
Petőfi S. u. 12. 
13./2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július  07-
én 15.30 órai  kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Sikosné 
Szücs Marianna képviselő, Dobi Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, 
Öveges János képviselő. 
Hiányzik: igazoltan Szabó Péter alpolgármester 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző 
 

Napirend:            
 

1. Döntéshozatal a Szivárvány Óvoda bővítésére kiírt közbeszerzési 
  eljárásban 

2. Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda beruházáshoz kapcsolódó 
kiviteli tervek megrendelése 

3. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatására vonatkozó szerződésmódosítási kérelem 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László 
jegyző urat, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt. Megállapította, hogy a testület – 6 fővel – 
határozatképes. Szabó Péter alpolgármester jelezte, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem 
tud jelen lenni a testületi ülésen. Ismertette az írásos napirendet. A mai testületi ülésre 
írásos anyag került kiküldésre. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal határozathozatal 
nélkül – egyetértett. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné és Kovácsné Szabó Csilla 
képviselőket. Aki egyetért a hitelesítők személyével, kérem kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 
 1. napirend - Döntéshozatal a Szivárvány Óvoda bővítésére kiírt közbeszerzési 
    eljárásban 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Közbeszerzési Bíráló bizottság megtárgyalta a 
beérkezett árajánlatot. Három vállalkozás részére továbbítottuk a meghívásos 
közbeszerzési anyagot, egy érvényes pályázat érkezett be. A Bíráló Bizottság javasolta a 
Képviselő-testületnek, hogy a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda fejlesztése, 
felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban a Fűzfő-Építő Kft., 8184 Balatonfűzfő, 
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Fűz u. 10. ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek, s nettó 37.079.742,- Ft összeggel 
nevezze meg az eljárás nyertesének. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Hasonlóak voltak az ajánlatok? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Csak egy érvényes ajánlat érkezett be. Öveges János 
képviselő, s bíráló bizottsági tag részleteiben áttekintette az ajánlatot és javasolta a cég 
megbízását. 
 
Öveges János képviselő: Korrekt, szinte olcsónak mondható az ajánlat. A Fűzfő-Építő Kft. 
munkáját már ismerjük, megbízhatóak, szakmailag felkészültek. Jó választásnak tartom a 
megbízásukat. A kivitelezés teljes körű lesz, nem fordulhatnak elő plusz tételek. Ezt 
kihangsúlyoztuk. Jelezte, hogy a Bíráló Bizottsági tisztsége miatt nem kíván részt venni a 
döntéshozatalban 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a Szivárvány Óvoda bővítését, kivitelezését a Fűzfő-Építő Kft. 
végezze el nettó 37.079.742,- Ft  összegű vállalkozói díjért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

64./2015.(07.07.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
„Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda fejlesztése, felújítása II. ütem ” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja.  
Az eljárás nyerteseként a Bíráló Bizottság 4/2015.(VII.07.) BB számú 
szakvéleménye alapján az érvényes ajánlatot benyújtó Fűzfő-Építő Kft. (8184 
Balatonfűzfő, Fűz u. 10.) hirdeti ki a nettó 37.079.742,-Ft összegű ajánlati ár 
figyelembe vételével. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a kivitelezésre 
vonatkozó vállalkozási szerződést aláírja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
2. napirend - Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda beruházáshoz kapcsolódó 
kiviteli tervek megrendelése 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Szivárvány Óvoda bővítéséhez kapcsolódó munkák 
engedélyezési eljárásához a Fűzfő-Terv Kft. készítette el a szükséges engedélyezési 
terveket. 
A kivitelezési munkákhoz kapcsolódóan szükséges az épület építéséhez egyes szakági 
tervek (kiviteli tervek) elkészítése. Ezen tervek alapján lehet a kivitelezőt ellenőrizni és az 
elvégzett munkákat számon kérni. Így nyílik lehetőség a beépítésre kerülő anyagok 
felhasználásának ellenőrizésére, illetve a kiviteli tervek alapján lehet részletezni, 
pontosítani azokat a munkákat, melyeket az engedélyes terv részleteiben nem 
tartalmazott. Épületgépészeti és épületvillamossági kiviteli tervek szükségesek. 
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A kivitel terveket az engedélyezési terveket is készítő Fűzfő-Terv Kft-től javasoljuk 
megrendelni. 
Az épületgépészeti (fűtés, víz, szennyvíz) kiviteli terv 250.000,-Ft+ÁFA, az 
épületvillamossági (elektromos hálózat, villámvédelem) kiviteli terv 220.000,-Ft+ÁFA 
összegbe kerülne. 
 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselő-testület részéről nem érkezett észrevétel, ellenvélemény, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a Fűzfő-Terv Kft-től rendeljük meg az épületgépészeti és az 
épületvillamossági kivitelezési tervdokumentációt 250.000,-Ft+ÁFA, illetve 220.000,-
Ft+ÁFA  vállalkozói díjért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

65./2015.(07.07.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli 
a Fűzfő-Terv Kft-től a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda bővítéséhez 
kapcsolódó épületgépészeti és az épületvillamossági kivitelezési 
tervdokumentációt. Az épületgépészeti kiviteli terv díja 250.000,-Ft+ÁFA, az 
épületvillamossági kiviteli terv díja 220.000,-Ft+ÁFA. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő:2015.július 20. (a szerződések aláírására) 

 
3. napirend - Adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatására vonatkozó szerződésmódosítási 
kérelem 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az adósságkonszolidáció alapján településünk    
fejlesztési támogatás céljára 43.952.795,-Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert.  
A támogatási összeg felhasználásának végső határideje: 2015. december 31. 
A feladatok átcsoportosításáról, már többször tárgyaltunk, de a végső megoldást addig 
nem tudtuk jelezni, amíg az óvodára nyert támogatás összege ki nem derült. 
Az átcsoportosításnál fő szempont, hogy az óvoda bővítéséhez kapcsolódó költségeket 
tudjuk biztosítani. A bővítésre kapott támogatást szükséges kiegészíteni, hiszen annak 
becsült költsége kb. 48 millió forint. 
Ezek alapján új célként, 17.091.272,-Ft-os költséggel a Szivárvány óvoda bővítése kerülne 
be a módosított beruházási táblázatba. 
Az átcsoportosítás során marad 14.770.478,- forint útfelújításra, vízelvezetésre. 
 
Új célként javasoljuk felvenni: 
 
- Ady Endre utca szélesítése, aszfaltozása és csapadékvíz-elvezetése 
- Hunyadi utca pormentesítése 
- Horváth utca pormentesítése 
- Fekete István utca pormentesítése és csapadékvíz-elvezetése 
- Arany János utca szórt aszfaltozása 
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	Jegyzőkönyv

