
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 9./2019. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május  
7-én 11.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 8225. 
Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Öveges János képviselő 
Hiányzik igazoltan: Szabó Péter alpolgármester, Dobi Sándorné képviselő, Sikosné 
Szücs Marianna képviselő 
Az állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László 
 
Napirend:    

1. Előterjesztés a 2019.évi közbeszerzési terv módosításáról 
 

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Szabó Péter, Dobi 
Sándorné és Sikosné Szücs Marianna képviselők jelezték távolmaradásukat. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet és szavazásra bocsátotta azt. 
Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 4 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Kovácsné Szabó Csilla 
képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag - 4 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  
elfogadta a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 

1.napirend - Előterjesztés a 2019.évi közbeszerzési terv módosításáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A Képviselő-testület a 
jogszabályban rögzítettek szerint 2019.március 31-ig elfogadta az éves közbeszerzési 
tervét. A tervben az engedélyezi tervek, dokumentumok alapján készült tervezői 
költségbecslés alapján kiszámolt beruházási összeg szerepel, melynek mértéke nettó 
110.147.231,-Ft. A beruházás költségeinek vállalása nagy terhet jelent az 
Önkormányzat részére, hiszen látható, hogy a bölcsőde létesítése a támogatás mellett 
jelentős önerőt is igényel majd. A testület felhatalmazása alapján elindult az 
engedélyezési terv és a hozzá kapcsolódó dokumentumok módosításának eljárása, 
melynek célja a költségek csökkentése a biztosítandó funkciók megtartása mellett. A 
módosítások elsősorban az épület területét érintették, valamint a műszaki tartalom és 
a felhasználandó anyagok körében is volt változás. Ennek eredményeképpen 
elkészült az új becsült értéket meghatározó tervezői költségbecslés. Ennek a mértéke 

1 
 






