
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 13./2019. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-
án 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 8225. 
Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Dobi 
Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, 
Sikosné Szücs Marianna képviselő 
Hiányzik: Öveges János képviselő 
Az állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző, Kovács Eszter pénzügyi 
csoportvezető 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László 
 
Napirend:    
1.) Döntéshozatal a „Bölcsőde létesítése Szentkirályszabadján” című közbeszerzési 
eljárásban 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Ismertette a kiküldött 
írásos napirendet és egy módosító javaslattal élt, javasolta 1.napirendként felvenni az 
„Előterjesztés a 2019.évi költségvetés módosításáról” című napirendet, a tervezett 
1.napirend pedig a 2.napirendként lenne tárgyalva. A módosított napirendet szavazásra 
bocsátotta. 
Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kovácsné Szabó Csilla és Dr. Kun Gazda Melinda 
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 a 2019.évi költségvetés módosításáról 
 

Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a bölcsőde 
beruházáshoz kapcsolódóan az elmúlt időszakban több módosítás is történt. A támogatás 
elnyerését követően a testület a költségbecslések alapján láthatta, hogy a beruházás saját 
erő biztosítása nélkül nem valósítható meg. A műszaki tartalom és a támogatási okirat 
áttekintését követően úgy terveztük a költségvetésünket, hogy a szükséges mértékű saját 
erőt biztosítjuk. A támogatási szerződés módosítását követően ismét módosult a bölcsőde 
beruházásra biztosított összeg felhasználása, majd a testület döntése alapján a műszaki 
tartalom csökkenését követően módosításra kerültek az engedélyezési tervek. Az új 
engedélyezési tervek alapján készített költségbecslések alapján sikerült 
költségcsökkentést elérnünk, azonban még várhatóan így is jelentős összegeket kell saját 
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erőből biztosítanunk. A beruházáshoz kapcsolódó költségek változásaira tekintettel 
szükséges a költségvetésünk összhangba hozása az aktuális állapottal. Ez a módosítás a 
költségvetésünk beruházási mellékletét érinti, ahol módosul a bölcsőde létesítésére 
biztosítandó összeg, melynek fedezetét a tartalékból történő elvonás biztosítja. 
Hozzátette, hogy a hatályos támogatási szerződés szerint az építési munkákra bruttó 
68.650.000 Ft áll rendelkezésre, a becsült érték mértéke pedig több, mint nettó 94 millió 
forint. 
Van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatosan? 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés alapján a 
2019.évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
Aki elfogadja a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet az 
elhangzottak alapján, kérem kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
8./2019.(V.31.) önkormányzati rendelete 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 
3./2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
2.napirend - Döntéshozatal a „Bölcsőde létesítése Szentkirályszabadján” című 
közbeszerzési eljárásban 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A 2018.decemberi ülésünkön 
döntöttünk a bölcsőde létesítésére vonatkozó beruházás közbeszerzési eljárásának 
megindításáról. Az azóta eltelt időszakban a beruházást érintően sok változás történt, 
módosult a támogatási szerződés, az engedélyezési tervek és ezekkel párhuzamosan a 
költségek is. Áprilisban módosítottuk az eljárásában résztvevő cégek listáját is. A 
közbeszerzési eljárás megindítására, az ajánlattételi felhívás közzétételére csak ezután 
kerülhetett sor. A Békési Csaba közbeszerzési szakértő által előkészített ajánlattételi 
felhívást a Képviselő-testület döntése szerint rögzített cégeknek küldtük meg. Az 
ajánlattételi határidőig két ajánlat érkezett. A bontást követően megkezdődött a pályázatok 
kiértékelése, ennek eredményeképpen a Bíráló Bizottság javasolta, hogy a Horváth Color 
Kft. és a VeszprémBer Zrt. ajánlatát is tekintse a döntéshozó Önkormányzat érvényesnek. 
Hiánypótlás kitűzésére nem volt szükség. Ahogy az előterjesztés is tartalmazza a Bíráló 
Bizottság a beérkezett ajánlatok alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő 
VeszprémBer Zrt.-t javasolta nyertesnek nyilvánítani a nettó 94.022.046,-Ft ajánlati árával. 
A fentiek és az előterjesztés alapján javasolom, hogy a testület nyilvánítsa a beérkezett 
ajánlatok közül érvényesnek a Horváth Color Kft. és a VeszprémBer Zrt. ajánlatait. 
Döntsön a kiegészítésről, a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa érvényesnek és 
eredményesnek és az eljárás nyertesének pedig nevezze meg a VeszprémBer Zrt-t. 
Van-e kérdés, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat. 
Aki egyetért azzal, hogy a „Bölcsőde létesítése Szentkirályszabadján” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok közül érvényes ajánlattevőnek 
nyilvánítsuk a Horváth Color Kft. és a VeszprémBer Zrt. ajánlatát, kérem kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

43./2019.(05.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bölcsőde 
létesítése Szentkirályszabadján” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban a 
beérkezett ajánlatok közül érvényes ajánlattevőnek nyilvánítja a Horváth Color 
Kft-t (9363 Gyóró, Petőfi S.u.2.) és a VeszprémBer Zrt-t (8200 Veszprém, 
Radnóti M. tér 2/A), mert az általuk benyújtott ajánlatok megfeleltek a 
felhívásban, a dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak. 

 
Aki egyetért azzal, hogy a „Bölcsőde létesítése Szentkirályszabadján” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás megvalósítására rendelkezésre álló nettó 90.094.831,-Ft összegű 
pályázati támogatásból és saját erőből biztosított anyagi fedezetet megemeljük a 
beérkezett, érvényes ajánlatok figyelembevételével 3.927.215,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 
4.987.563,-Ft-tal, kérem kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

44./2019.(05.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bölcsőde 
létesítése Szentkirályszabadján” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
megvalósítására rendelkezésre álló nettó 90.094.831,-Ft összegű pályázati 
támogatásból és saját erőből biztosított anyagi fedezetet megemeli a beérkezett, 
érvényes ajánlatok figyelembevételével 3.927.215,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 
4.987.563,-Ft-tal. A Képviselő-testület a különbözetet saját forrásból, 2019.évi 
költségvetésének terhére biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Aki egyetért azzal, hogy a „Bölcsőde létesítése Szentkirályszabadján” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárást nyilvánítsuk érvényesnek és eredményesnek továbbá az eljárás 
nyerteseként az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó VeszprémBer Zrt-t  
hirdessük ki a nettó 94.022.046,-Ft összegű ajánlati ár figyelembevételével, kérem 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

45./2019.(05.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bölcsőde 
létesítése Szentkirályszabadján” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  
Az eljárás nyerteseként az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 
VeszprémBer Zrt-t (8200 Veszprém, Radnóti M. tér 2/A) hirdeti ki a nettó 
94.022.046,-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  

 
 
 
 

3 
 



A napirendhez egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Gyarmati Katalin 
polgármester a Képviselő-testületi ülést 8.00 órakor berekesztette. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 

  Gyarmati Katalin     Szántód László 
     polgármester                     jegyző 
 
 
 
 
 
 
  Kovácsné Szabó Csilla    Dr. Kun Gazda Melinda 
                   képviselő          képviselő 
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