Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata
Petőfi S. u. 12.
Szám: 2./2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.
február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésén.
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Dr. Kun
Gazda Melinda képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Kovácsné Szabó
Csilla képviselő, Dobi Sándorné képviselő Öveges János képviselő
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző
Napirend:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Balatonalmádi Szociális Társulás 2016.évi költségvetésének tárgyalása
Kistérségi központi orvosi ügyelet gépjármű beszerzése
Szentkirályszabadja Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása
A hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Közterületi gesztenyefák 2016.évi permetezése
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 2015.évi beszámolója
8.) Az Egészségház és a Szivárvány Óvoda területrendezési feladatai
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Takács
Jánosné óvodavezetőt, Szántód László jegyző urat, Doviscsák Tamás pénzügyi
csoportvezetőt, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt. Megállapította, hogy a Képviselőtestület - 7 fővel - határozatképes.
A mai testületi ülésre írásos anyag került kiküldésre. A napirendet egy ponttal
szeretném kiegészíteni , a TOP-os pályázatok előkészítésével. Aki a módosított a
napirenddel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A módosított napirenddel a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Sikosné Szücs
Marianna képviselőket.
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
Gyarmati Katalin polgármester: A testületi ülést megelőzően a napirendet a
Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a 2016. február 23-i ülésén részletesen
áttárgyalta és javaslatait a Képviselő-testület felé jegyzőkönyvben rögzítette.
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1. napirend
Balatonalmádi
költségvetésének tárgyalása

Szociális

Társulás

2016.évi

Gyarmati Katalin polgármester: A Balatonalmádi Szociális Társulás elnöke
továbbította részünkre a Balatonalmádi Szociális Társulás 2016. évi
költségvetésének előterjesztését.
A mellékletek közül a 8. melléklet tartalmazza a bevételek-kiadások összesítőjét, itt
látható az önkormányzat által biztosítandó összesített hozzájárulás összege.
A szociális szolgáltatásokhoz 4.631ezer forintot kell hozzátennünk, ehhez jön még az
5 %-os önkormányzati működési hozzájárulás. Tehát összesen 5.331 ezer forint
hozzájárulást kell terveznünk ebben az évben.
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is hosszasan és részletesen tárgyalta
ezt a napirendi pontot, s elfogadásra javasolta a társulás költségvetését.
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a Balatonalmádi Szociális Társulás 2016. évi költségvetését.
Aki elfogadja a Balatonalmádi Szociális Társulás 2016. évi költségvetését az írásos
előterjesztés szerint, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
5./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a Balatonalmádi Szociális Társulás 2016. évi költségvetését.
2. napirend - Kistérségi központi orvosi ügyelet gépjármű beszerzése
Gyarmati Katalin polgármester: A Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ
Közhasznú Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója kérelemmel fordult Balatonalmádi
Város polgármesteréhez, hogy a társulás keretében biztosított orvosi ügyeleti ellátás
feladatellátásához az önkormányzatok nyújtsanak támogatást egy új gépjármű
beszerzéséhez.
A kötelező önkormányzati feladat közös ellátásáról szóló keret-megállapodás 6.
pontja szerint az önkormányzatoknak biztosítani kell a minimumjegyzékben előírt
feltételeket, különös tekintettel az ügyeleti autóra. Egyébként az önkormányzatok
2001-ben és 2008-ban is nyújtottak támogatást gépjárművásárláshoz.
A mostani autó jelentősen elhasználódott, javíttatása költséges, ezért kérik az új autó
beszerzését.
Egy Suzuki Vitarát szeretnének vásárolni, 1,6-os, négy kerék meghajtásút, amelynek
az ára bruttó 5 millió forint.
A települések létszámarányosan biztosítanák az autó árát. A mi esetünkben ez
343.577,-Ft összeget jelentene és azt előfinanszírozás keretében, utólagos
elszámolással kérik biztosítani.
Megállapodásban vállalnák, hogy a használt autó bizományosi értékesítés során
keletkező bevételt lakosságarányosan visszautalná Balatonalmádi önkormányzata a
résztvevő települések számára.
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s
elfogadásra javasolta.
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
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Aki támogatja a kistérségi központi orvosi ügyelet gépjármű beszerzését az írásos
előterjesztés szerint, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
6./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
kistérségi központi orvosi ügyelet számára új autó 2016. év I. negyedévi
beszerzéséhez, amennyiben az orvosi ügyelet kötelező önkormányzati
feladat közös ellátásában részvevő önkormányzatok vállalják a
lakosságarányos hozzájárulás – előfinanszírozás keretében, utólagos
elszámolás melletti - átadott pénzeszköz címen történő átutalását 2016. I.
negyedévben, legkésőbb 2016. március 31-ig a gesztor Balatonalmádi Város
Önkormányzat számára.
A hozzájárulás önkormányzatra jutó 343.577,-Ft összegű pénzügyi fedezetét
a 2016. évi költségvetésben biztosítja.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a központi orvosi ügyelet által
jelenleg használt Suzuki SX4 1.6 GS típusú autót a gesztor Balatonalmádi
Város Önkormányzata értékesítse, az értékesítésből realizálódott bevételt
lakosság arányosan felosztva utalja a központi ügyelet közös szervezésében
részvevő önkormányzatok számára.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.március 1. (tájékoztatásra)
3. napirend
Szentkirályszabadja
költségvetésének tárgyalása

Önkormányzat

2016.

Gyarmati Katalin polgármester: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének összeállítása jogszabályokban foglaltak alapján
történt.
Az előterjesztésben részletes anyagot láthattatok, hogy hogyan épül fel az
Önkormányzat költségvetése. Szeretném megköszönni a pénzügyön dolgozó
kollégák munkáját. Külön szeretném megköszönni jegyző úr munkáját is, aki
szintén
sokat
segített
a
költségvetés
összeállításában
pénzügyi
csoportvezetőnknek, aki most készítette az első költségvetését az
önkormányzatnak.
A táblázatokból kivehető, hogy az idei fejlesztésekre szánt összeget is
beterveztük a költségvetésünkbe, így a tartalék már feladatokkal terhelten jelenik
meg.
Ilyen fejlesztések:
óvoda parkoló kiépítése: 2.800.000,-+ÁFA (3.556.000,-Ft)
óvodában a tűzjelző kiépítése a régi épületben:560.500,-Ft
önkormányzati épület hasznosítás előkészítés,társasházzá alakítása: 500.000,-Ft
kátyúzás: kb.940.000,-Ft
Petőfi S. utca vége (lakópark miatt):500.000,-Ft
TOP pályázatok előkészítés, tervezés: 2.000.000,-Ft
Természetesen továbbra is az ésszerű gazdálkodásra kell törekednünk.
Az adók behajtására ismét nagyobb figyelmet fordítunk, mint ahogy tavaly év
végén már elkezdtük. Érdekességként jelzem, hogy láthattátok a táblázatban is,
hogy a beszedett gépjárműadóból, ami kb. 34 millió forint csak 14 millió forint
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évi

marad az önkormányzatnál, a többi megy az államhoz.
Felkérem Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezetőnket, amennyiben szeretné
néhány szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést, tegye meg.
Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető ismertette, milyen elvek alapján
történt a költségvetés tervezése. Részleteiben a bizottsági ülésen kifejtettük a
tervezetet, ha kérdés merül fel, szívesen válaszolok rá.
A költségvetéssel kapcsolatban a Képviselő-testület részéről már nem hangzott el
kérdés.
Gyarmati Katalin polgármester: A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is
hosszasan és részletesen tárgyalta a költségvetést, s elfogadásra javasolta.
A költségvetés elfogadása előtt még szükséges az úgynevezett kitekintési
határozat elfogadása, amelyet az államháztartási törvény ír elő. (táblázat:18.
számú mell.)
A határozat a hitel és adósságügyletek fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról szól, amely önkormányzatunknál jelenleg nincs, de a törvényi
előírásnak megfelelően a határozatot meg kell hoznia a Képviselő-testületnek.
Aki elfogadja a hitel és adósságügyletek fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról szóló ún. kitekintési határozat-tervezetet, az kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
7./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját
bevételei összegét valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési
kötelezettségeinek
három
évre
várható
összegét
az
államháztartásról szóló törvény 29./A §-ában foglaltak alapján a határozat
mellékletét képező tartalommal állapítja meg.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2016. évi
költségvetését.
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint Szentkirályszabadja
Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettel, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. napirend - A hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Gyarmati Katalin polgármester: A tavalyi év augusztusában fogadtuk el a
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletünket. Ez a rendelet a
hulladék kezelésére, szállítására vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A tavalyi év végén megkeresett bennünket a Veszprémi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft. és jelezte, hogy új szolgáltatásként be kívánja
vezetni a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést is a jelenlegi szolgáltatások
mellé. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a díjakban változást nem okoz,
első körben zsákos szállítási módszerrel látják el.
Az új szolgáltatás bevezetése érinti a helyi rendeletünket is, ezért volt szükség a
módosításra.
Mivel környezetvédelmi tárgyú rendeletről van szó, így a tervezetet meg kellett
küldenünk a környező települések számára tájékoztatás, az illetékes
környezetvédelmi hatóság részére pedig állásfoglalás céljából.
A hatóság az állásfoglalásában jelezte, hogy a rendelet-tervezet a meghatározott
tartalmi követelményeknek megfelel, így javasolja az elfogadását.
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s
elfogadásra javasolta.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő: Van-e már visszajelzés a lakosság részéről a
fogadtatásról?
Gyarmati Katalin polgármester: Akik személyesen jöttek átvenni az induló
mennyiségű (3 db) zsákot, pozitívan nyilatkoztak a lehetőségről. Gyakorlati
tapasztalatról visszajelzés még nincs, hiszen most indult a szolgáltatás.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről, Gyarmati Katalin
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:
Szentkirályszabadja község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
10.(VIII.08.)/2015. (VIII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5. napirend - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Gyarmati Katalin polgármester: Az SZMSZ tartalmazza az önkormányzat által
ellátott feladatokat illetve azok kód szerinti megnevezését is.
A tavalyi központi intézkedések hatásai valamint a szervezetünket érintő változások
miatt szükséges aktualizálni a szakfeladatok listáját, amely az SZMSZ 1.
függelékében látható.
A függelék határozattal módosítható, nem kell hozzá rendeletet módosítanunk.
A módosítás okai: A szociális és gyermekvédelmi területen történt átalakítások miatt
új szakfeladatok léptek be illetve a megszűnő szakfeladatot törölnünk kell.
A tavalyi egyházi megállapodások alapján önkormányzatunk a köztemető funkció
ellátását is végzi, ezért szükségesnek tartjuk felvenni a – Köztemető fenntartás,
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működtetés szakfeladatot is. Ennek alapján valószínű, hogy majd normatív
támogatást is tudunk lehívni. Új szakfeladat pl. a kerékpárutak üzemeltetése,
karbantartása.
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s
elfogadásra javasolta.
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?
Hozzászólás nem érkezett a képviselők részéről, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függelékének
módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
8./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függeléknek
módosítását.
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: 2016.március 1. (A kérelem benyújtására a MÁK felé)
6. napirend - Közterületi gesztenyefák 2016.évi permetezése
Gyarmati Katalin polgármester: A településen található 66 db vadgesztenyefa
növényvédelme érdekében- az elmúlt években rendszeresen elvégeztük a
növényvédelmi munkákat.
Ezt a munkát a Növényorvos 2005 Kft. végezte, évi háromszori permetezés
végrehajtásával. Tapasztalataink alapján a beavatkozás eredményes és szükséges a
fák megfelelő állapotban tartásához. A Növényorvos Kft jelenlegi árajánlata alapján
az évi háromszori permetezés végrehajtását 198.000,-Ft+ÁFA áron vállalja, a
tavalyival azonos áron.
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s
elfogadásra javasolta.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Hozzászólás nem érkezett a képviselők részéről, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért azzal, hogy rendeljük meg a Növényorvos 2005 Kft-től a permetezési
munkálatokat, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
9./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megrendeli a Növényorvos 2005 Kft-től (8200 Veszprém, Cserepes u. 1/b)
- az általa benyújtott árajánlat alapján- a településen található 66 db
vadgesztenyefa vadgesztenyelevél - aknázómoly elleni védekezési
munkáit (évi 3x permetezés) nettó 198.000,- Ft + ÁFA értékben.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a vonatkozó szerződés
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aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.március 11. (a szerződés aláírására)
7. napirend
Észak-Balatoni
Térség
Regionális
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati
Társulás
beszámolója

Települési
2015.évi

Gyarmati Katalin polgármester: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás projektvezetője továbbította
részünkre a Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Tartalmas
beszámolót olvashattunk.
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s a
beszámolót elfogadásra javasolta.
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?
A Képviselő-testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját,
kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
10./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2015.évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
8. napirend - Az Egészségház és a Szivárvány Óvoda területrendezési
feladatai
Gyarmati Katalin polgármester: Az egészségház építésének és használatbavételi
engedélyének egyik feltétele volt, hogy a betegek számára 5 db gépkocsi parkoló, és
1db mozgáskorlátozott parkoló kerüljön kialakításra.
Az útügyi hatóság úgy járult hozzá az épület használatbavételi engedélyéhez, hogy a
teljes parkolót szilárd burkolattal kell leburkolni, illetve 1db mozgáskorlátozott
parkolót felfestéssel és táblával jelezni kell.
Mivel ebben az időben indult az óvoda felújítása is, kaptunk engedélyt arra, hogy az
óvoda felújításának befejezése után kerüljön kiépítésre a parkoló.
Az elmaradt burkolási munkákat pótolnunk kell az óvoda használatbavételi
eljárásáig.
Az óvoda közbeszerzése tartalmazza kb. 130-150 m2 parkoló építését (ami az épület
megközelítéséhez feltétlenül szükséges), de nem tartalmazza az egészségház és az
óvoda összekötő terület mintegy 480 m2 parkolójának építését. Ahhoz, hogy az
óvoda épülete megkapja a használatbavételi engedélyt, feltétel, hogy elkészüljön a
két épület burkolt parkolója.
A parkoló építésének nettó költsége: 2.800.000,-Ft
A feladat elvégzésével javaslom megbízni a terület rendezését és burkolását
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egyébként is végző Fűzfő-Építő Kft-t.
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s
elfogadásra javasolta.
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?
A Képviselő-testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért azzal, hogy a parkoló kialakításával bízzuk meg a Fűzfő-Építő Kft-t nettó
2.800.000,-Ft vállalkozási összeggel, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
11./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és az Egészségház parkoló és
megközelítő területek burkolási munkáinak elvégzésével megbízza a
Fűzfő-Építő Kft-t.
A vállalkozói díj összege: nettó 2.800.000,-Ft (bruttó: 3.556.000,-Ft)
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin
Határidő: 2016.március 1. (a szerződés aláírására)
9. napirend – TOP pályázatok előkészítése
Gyarmati Katalin polgármester: Már többször beszéltünk arról, hogy pályázatot
szeretnénk benyújtani a Balatoni út melletti járda építésére a gyógyszertártól a felső
buszmegállóig csomópont kialakításával illetve óvodai eszközbeszerzésre. Az ipari
parkok fejlesztésére, útépítésre sajnos nem tudunk pályázni, mert 35%-os az önrész,
s a kivitelezési költség több, mint 100 millió Ft.
A pályázatok benyújtási határideje: március 31. (járda építése), május 23.
(eszközbeszerzés)
3 pályázatíró cégtől kértünk árajánlatot:
- Reservo Rendezvényszervező Kft.
Ajánlati díj nyertesség esetén: A projekt elszámolható költségeinek 3%-a
- Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.
Ajánlati díj nyertesség esetén: A projekt elszámolható költségeinek 2,5%-a
- ZSÉK Szolgáltató Bt.
Ajánlati díj nyertesség esetén: A projekt elszámolható költségeinek 3,2%-a
A legkedvezőbb árajánlatot az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és
Adósságkezelő Kft-től kaptuk. Ha nem nyer a pályázat, akkor a pályázatírásért nem
kell fizetnünk. Nyertesség esetén a pályázatírás bizonyos költségei elszámolhatók a
pályázatban.
Több településen is ez a Kft. írja a pályázatokat, illetve a Megyei Önkormányzattal is
kapcsolatban vannak.
Javaslom, hogy bízzuk meg őket a pályázatírással. A projektmenedzsmenti
feladatokat Alsóörs község önkormányzatával közösen együttműködve kívánjuk
ellátni, náluk kerül felállításra egy projektmenedzsmenti szervezet megfelelő
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képzettségű szakemberekből.
Vitára bocsátotta a napirendet.
Öveges János képviselő: A Szent István szobor hová kerül? Miért nem lehet
körforgalmat tervezni?
Gyarmati Katalin polgármester: A körforgalom kialakításához kevés a hely,
kisajátítást kellene indítani, ehhez nincs idő és elég nagy területet, 130-150 m2-t
érintene. A szobor esetleges áthelyezése kérdéses, a tervező véleménye szerint
nem feltétlen szükséges.
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Azt szeretné, ha maradna forrás egyéb
pályázatokra is.
Szabó Péter alpolgármester: A szobor áthelyezés nincs a projekt tervezett
költségeiben, ha szükség lesz rá, igen jelentős összeget képviselhet.
A képviselők ütköztették véleményeiket a két pályázat benyújtásáról, s végül kialakult
a támogató egyetértés.
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-1.4.1-15 számú
pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó pályázatírási, előkészítési feladatok ellátására
vonatkozó javaslatot.
Aki egyetért azzal, hogy a Szivárvány Óvoda játszó- és fejlesztőeszközök
beszerzésére irányuló pályázatírással a TOP-1.4.1-15 számú pályázati konstrukció
keretében bízzuk meg az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő
Kft-t, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
12./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megbízza az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft-t
a „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című, TOP-1.4.1-15
számú pályázati konstrukció projekt előkészítési munkáinak elvégzésével.
A projekt tartalma: Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda játszó- és
fejlesztőeszközök beszerzése.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.március 15. (a megállapodás aláírására)
Gyarmati Katalin polgármester: Szükség van még a járda és csomópont tervezésére.
Kértünk szintén 3 árajánlatot:
-

Via Futura Kft: kiviteli terv és engedélyezési terv összesen: 3.150.000,-Ft+Áfa
Create Value Kft: kiviteli terv és engedélyezési terv összesen: 8.980.000,Ft+Áfa
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Szilárd Katalin tervező : kiviteli terv és engedélyezési terv
összesen:5.000.000,-Ft+Áfa
Látható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Via Futura Kft-től kaptuk, akik egyébként
már voltak is a helyszínen. A tervezés költségeinek egy része szintén a pályázatban
elszámolható.
Fontosnak tartom a tervezést, mert ha esetleg nem nyer ez a pályázat, a későbbiek
során úgyis szükségünk lesz a tervre.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
-

Hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a járda és csomópont tervezését
Aki egyetért azzal, hogy a Balatoni út járda építéséhez valamint az Ady utca-Rákóczi
utca-Balatoni út csomópont forgalombiztonsági korszerűsítéséhez kapcsolódó
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével bízzuk meg a Via Futura Mérnöki
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
13./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megbízza a Via Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (8200
Veszprém, Budapest u.2.) a Szentkirályszabadja, Balatoni út járda
építéséhez valamint az Ady utca-Rákóczi utca-Balatoni út csomópont
forgalombiztonsági
korszerűsítéséhez
kapcsolódó
engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésével. A tervkészítés díja: 1.650.000,-Ft +ÁFA.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.március 10. (a megállapodás aláírására)
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-3.1.1-15 számú
pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó pályázatírási, előkészítési feladatok ellátására
vonatkozó javaslatot.
Aki egyetért azzal, hogy a Balatoni út járda építéséhez valamint az Ady utcaRákóczi utca-Balatoni út csomópont forgalombiztonsági korszerűsítéséhez
kapcsolódó pályázatírással, előkészítéssel a TOP-3.1.1-15 számú pályázati
konstrukció keretében bízzuk meg az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és
Adósságkezelő Kft-t, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
14./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza az
Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft-t a „Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” című, TOP-3.1.1-15 számú pályázati konstrukció
projekt előkészítési munkáinak elvégzésével. A projekt tartalma: Járdaépítés a
Balatoni úton és az Ady utca - Rákóczi utca - Balatoni út csomópont
forgalombiztonsági korszerűsítése.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a vonatkozó megállapodás aláírására.
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