
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 3./2019. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.január 
31-én 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 8225. 
Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Dobi 
Sándorné képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Szabó Péter alpolgármester, 
Öveges János képviselő,   
Hiányzik igazoltan: Kovácsné Szabó Csilla képviselő  
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző  
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné jegyzőkönyvvezető 
 
Napirend:   
1.) Előterjesztés a 2019. évi üléstervről 
2.) Előterjesztés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-  
kezelési Önkormányzati Társulás 2018.évi beszámolójáról 
3.) Előterjesztés a polgármesteri szabadság ütemezéséről 
4.) Előterjesztés a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda nyári szüneti zárva tartásáról 
5.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programjáról 
6.) Előterjesztés „Biztonságosabb közlekedés Szentkirályszabadján” pályázati projekt 
közbeszerzési eljárásához kapcsolódó döntéshozatalról 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Kovácsné Szabó 
Csilla képviselő jelezte távolmaradását. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet.  
Aki elfogadja a napirendet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - határozathozatal nélkül elfogadták a 
napirendet. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Öveges János 
képviselőt. 
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 - Előterjesztés a 2019. évi üléstervről 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Az előterjesztésben 
láthattátok, hogy milyen napirendi pontokat ütemeztünk be az éves üléstervünkben. 
Természetesen ez egy kiinduló pont, ha szükséges, az év során is módosíthatjuk.  
Kiegészítésre, módosításra nem érkezett javaslat. 
Van-e kérdés, javaslat az előterjesztéshez kapcsolódóan? 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
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Aki elfogadja a 2019. évre vonatkozó üléstervet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat:  
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évre 
vonatkozó üléstervet elfogadja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
2. napirend - Előterjesztés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2018.évi 
beszámolójáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás projektvezetője továbbította 
részünkre a Társulás 2018.évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
Tudjuk, hogy voltak nehézségek, de bízunk abban, hogy megoldódnak a problémák és 
a szolgáltatás zökkenőmentes lesz továbbra is. 
Van-e észrevétel az előterjesztéshez kapcsolódóan? 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-  kezelési 
Önkormányzati Társulás 2018.évi beszámolóját, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

5./2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat::  
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2018.évi tevékenységéről 
szóló beszámolót. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
3. napirend - Előterjesztés a polgármesteri szabadság ütemezéséről 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Képviselő-testületnek minden év február 28. 
napjáig kell jóváhagyni a polgármester szabadságának ütemezését.  Az 
előterjesztésben láthattátok az éves szabadság ütemezését. A szabadság 
igénybevételéről a következő testületi ülésen tájékoztatást kaptok, úgy, ahogy az elmúlt 
években is tettem. A nyilvántartás alapján a 2019. évi szabadság mértéke - 
időarányosan az októberben tartandó önkormányzati választások várható időpontjáig-  
44 nap. Ebből 13 napot – az előző évről áthozott napokat - március 31-ig ki kell venni. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki jóváhagyja a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az 
előterjesztésben foglaltak szerint, 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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6./2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat::  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
Gyarmati Katalin polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését a 
határozat mellékletét képező dokumentum szerint. 
Felelős: Szántód László jegyző 
A szabadság ütemezését tartalmazó dokumentum a határozat mellékletét 
képezi. 

 
4. napirend - Előterjesztés a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda nyári 

szüneti zárva tartásáról 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Fazekas Márta óvodavezető kérelemmel fordult a 
testület felé, melyben kéri, hogy engedélyezzük az intézmény számára a nyári szüneti 
zárva tartási időpontját. Erről azért kell most döntenünk, mert február 15-ig tájékoztatni 
kell a szülőket a zárva tartás időpontjáról. 
A javasolt zárva tartási időpontok: Szivárvány Óvoda: 2019. július 29.- 2019. augusztus 
23., konyha: 2019. július 29.- 2019. augusztus 10. 
A nevelési szünet 3 hét lesz, bízunk benne, hogy meg tudják oldani a szülők a gyerekek 
elhelyezését, ha mégis lesz igény, befogadó óvodát kell keresnünk. Ahogy az 
előterjesztésben is olvashattátok az ellátási kötelezettség egész évben folyamatos. 
Eddig nem sikerült a szünet időtartamára befogadó intézménnyel megállapodást kötni, 
mindenki elzárkózik. 
 
Szabó Péter alpolgármester: Hogyan oldjuk meg, ha nem sikerül befogadó óvodát 
találni? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Írásos visszajelzést kérünk a megkeresett 
intézményektől, hogy igazoljuk a szolgáltatás biztosításának szándékát. Mindenképpen 
megoldást kell találnunk, ha igény merül fel, azonban a nyári nagytakarítást, esetleges 
tisztasági meszelést is el kell végezni az új nevelési év megkezdése előtt. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Szivárvány Óvoda nyári szüneti zárva tartását, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

7./2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat:: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda nyári szüneti 
zárva tartásához 2019. 07.29. - 2019. 08.23. időtartamban, a konyha 
esetében pedig 2019. 07.29. – 2019.08.10. közötti időpontban. 
Felhatalmazza az óvodavezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére és az érintettek tájékoztatására. 
Felelős: Fazekas Márta intézményvezető 
Határidő: 2019.február 15. (a tájékoztatásra) 
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5. napirend - Előterjesztés a Rákóczi Szövetség Magyar 
Iskolaválasztási Programjáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke, dr. Halzl 
József ebben az évben is megkereste Önkormányzatunkat a Magyar Iskolaválasztási 
Program támogatására vonatkozóan. A programot évek óta támogatja 
Önkormányzatunk és minden alkalommal megjelöltük, hogy mely települések részére 
kívánjuk felajánlani a támogatást. 
Javaslom az alábbi felvidéki települések támogatását a programon keresztül:  

- Nyitracsehi, Vágkirályfa, Sajószentkirály, Kolon 
Ez a támogatási igény még nem szerepel az éves költségvetési rendeletünkben, ezért a 
Képviselő-testület jogosult dönteni a kérelemről.  
A felajánlás mértékére 4 x 10.000,-Ft támogatást javaslok. 
Van-e kérdés, javaslat a napirendhez kapcsolódóan?   
 
A képviselők egyetértettek a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programjának 
támogatásával a már hagyományosnak mondható 4x10.000 Ft összeggel, Gyarmati 
Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a megjelölt négy település támogatását 10.000-10.000,-Ft összeggel. 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

8./2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat:  
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján a Rákóczi Szövetség (1027 
Budapest, Szász Károly utca 1. IV. em. 1) részére (az általa meghirdetett 
Magyar Iskolaválasztási Program működtetésére) 4 x 10.000-,Ft, azaz 
összesen 40.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2019.évi 
költségvetésének terhére. Az Önkormányzat a kifizetés módját 
előfinanszírozásban, banki átutalással határozza meg. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a támogatási szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.február 28. (a szerződés aláírására és megküldésére) 
 

6. napirend - Előterjesztés „Biztonságosabb közlekedés 
Szentkirályszabadján” pályázati projekt közbeszerzési eljárásához 
kapcsolódó döntéshozatalról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: 2018.november 19-i ülésen döntöttünk arról, hogy 
elindítjuk a „Biztonságosabb közlekedés Szentkirályszabadján” pályázati projekt 
megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárást. 
Az ülésen kiválasztottuk az eljárást lebonyolító közbeszerzési szakembert valamint az 
eljárásban résztvevő cégek listáját. 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőig (2019.01.10.10.00 óra) három 
ajánlat érkezett meg.  

1. Baumidex Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 
nettó ajánlati ár: 96.962.125,-Ft 

2. E-Pannon Építőipari és Szolgáltató Kft 
nettó ajánlati ár: 108.741.750,-Ft 
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3. Strabag Általános Építő Kft, 
nettó ajánlati ár: 93.311.009,-Ft 

A bontást követően a Bíráló Bizottság javasolta, hogy a Baumidex Építőipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Strabag Általános Építő Kft ajánlatát tekintsük 
érvényesnek, míg az E-Pannon Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlata esetében kerüljön 
sor hiánypótlási felszólítás kiküldésére. A hiánypótlási felhívásban foglaltakat az E-
Pannon Építőipari és Szolgáltató Kft. a megadott határidőre nem teljesítette, ezért a 
Bíráló Bizottság javasolta, hogy a cég ajánlatát nyilvánítsuk érvénytelenné. A Bíráló 
Bizottság javasolta, hogy az eljárás nyertesének a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő 
STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaságot fogadjuk el nettó 
93.311.009,-Ft ajánlati árral. Az elnyert pályázat támogatási szerződése alapján az 
építési költségekre rendelkezésre álló összes anyagi fedezet összege nettó 
68.468.504,-Ft, azaz bruttó 86.955.000,-Ft. Szükséges a legkedvezőbb ajánlat és a 
rendelkezésre álló összeg különbözetét (24.842.505,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 31.549.981,-
Ft) saját forrásból biztosítanunk a beruházás megvalósításához a 2019.évi 
költségvetésének terhére. 
Vitára bocsátom a napirendet. 
 
A képviselők egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal és a Bíráló Bizottság 
javaslataival. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Három határozatot kell hoznunk: 
Aki egyetért azzal, hogy a beérkezett ajánlatok közül nyilvánítsuk érvényes 
ajánlattevőnek a Baumidex Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t és a Strabag 
Általános Építő Kft-t, mert az általuk benyújtott ajánlatok megfeleltek a felhívásban, a 
dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

9./2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-3.1.1-
16-VE1 – 2017-00012 Járdaépítés a Balatoni úton és az Ady utca – Rákóczi 
utca - Balatoni út csomópont forgalombiztonsági korszerűsítése” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok közül érvényes ajánlattevőnek 
nyilvánítja a Baumidex Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (8400 Ajka, 
Ipari Park, Északi Szektor III/1) és a Strabag Általános Építő Kft-t (1117 
Budapest, Gábor Dénes u.2. Infopark „D” épület), mert az általuk benyújtott 
ajánlatok megfeleltek a felhívásban, a dokumentációban és a vonatkozó 
jogszabályokban előírtaknak. 
A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül érvénytelen ajánlattevőnek 
nyilvánítja a E-Pannon Építőipari és Szolgáltató Kft-t, mert az általa benyújtott 
ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény 73.§ (1) bekezdés d) 
és e) pontjában foglaltak alapján érvénytelen, mivel a hiánypótlási 
felszólításban foglaltakra nem nyújtotta be a hiánypótlását illetve nem igazolta 
alkalmasságát. 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott 
második határozati javaslatot, miszerint a pályázat megvalósításához szükséges 
31.549.981,-Ft-ot biztosítsuk saját forrásból a 2019. évi költségvetésünk terhére, kérem 
kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

10./2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-
3.1.1-16-VE1 – 2017-00012 Járdaépítés a Balatoni úton és az Ady utca – 
Rákóczi utca - Balatoni út csomópont forgalombiztonsági korszerűsítése” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás megvalósítására rendelkezésre álló nettó 
68.468.504,-Ft összegű pályázati támogatásból biztosított anyagi fedezetet 
megemeli a beérkezett, érvényes ajánlatok figyelembevételével 24.842.505,-
Ft+ÁFA, azaz bruttó 31.549.981,-Ft-tal. A Képviselő-testület a különbözetet 
saját forrásból, 2019.évi költségvetésének terhére biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Aki egyetért azzal, hogy nyilvánítsuk eredményesnek 
a közbeszerzési eljárást, s az eljárás nyerteseként a legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 
Strabag Általános Építő Kft-t hirdessük ki nettó 93.311.009,-Ft összegű ajánlati árral, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

11./2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-
3.1.1-16-VE1 – 2017-00012 Járdaépítés a Balatoni úton és az Ady utca – 
Rákóczi utca - Balatoni út csomópont forgalombiztonsági korszerűsítése” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja.  
Az eljárás nyerteseként az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 
Strabag Általános Építő Kft-t (1117 Budapest, Gábor Dénes u.2. Infopark „D” 
épület) hirdeti ki a nettó 93.311.009,-Ft összegű ajánlati ár 
figyelembevételével.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a közbeszerzési eljárás nyertesével a kivitelezésre vonatkozó 
vállalkozási szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  

 
A napirendek tárgyalását követően Gyarmati Katalin polgármester néhány pontban 
tájékoztatta a Képviselő-testületet az elmúlt és az előttük álló időszak fontosabb 
eseményeiről: 
 

- a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepség úgy gondolom, jól 
sikerült, kellemes hangulatú volt (Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara 
adott koncertet) 

- február 20-21-én lesz ismét Berekfürdőn a Szent Király Szövetség 
polgármestereinek találkozója (Székelyszentistván polgármestere jelezte, hogy 
idén náluk lesz a találkozó augusztus 9-10-11-én, s 8 főt várnak) 

- Mórocza Hajnalka a Kert utcában lévő 637/3 hrsz-ú „Közforgalom elöl el nem 
zárt magánút” megnevezésű ingatlant térítésmentesen szeretné átadni az 
önkormányzatnak. Előkészítenénk az ehhez szükséges anyagokat, a területen 
található gázcsonk áthelyezésének lehetőségeit vizsgáljuk. 

6 
 






