
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 11./2019. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május  17-én 
7.45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 8225. 
Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Dobi Sándorné 
képviselő, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Öveges János 
képviselő 
Hiányzik igazoltan: Kovácsné Szabó Csilla képviselő  
Az állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László 
 
Napirend:    

1. Előterjesztés közbeszerzés lebonyolításáról 
 

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Kovácsné Szabó Csilla 
képviselő jelezte távolmaradását. Ismertette a kiküldött írásos napirendet és szavazásra 
bocsátotta azt. 
Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Öveges János képviselőket. 
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 közbeszerzés lebonyolításáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A Képviselő-testület a 
2018.december 19-i ülésén döntött a „Bölcsőde építése Szentkirályszabadján” projekt 
vonatkozásában az eljárásban résztvevő cégek listájáról. A beruházás megvalósításának 
következő lépése a közbeszerzési eljárás kiírása. A kijelölt cégek közül az egyik nem 
rendelkezik az elektronikus közbeszerzés lebonyolításához szükséges, előírt feltételekkel, ezért 
helyette új cég bevonása szükséges. Az érintett cég a Sutyi Bau Kft. (8400 Ajka, Kossuth L.u.4) 
helyettük a Füred Építőipari Kft.( 8230 Balatonfüred, Kossuth u.3. fsz.101.) meghívását 
javasoljuk. Emiatt módosítani szükséges a 84./2018.(12.19.) számú képviselő-testületi 
határozatot. 
Van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatosan? 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
Aki elfogadja az előterjesztésben szereplő, a 84/2018.(12.19.) számú testületi határozat 
módosításáról szóló határozati javaslatot, kérem kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
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