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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
december 12-én 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Sikosné Szücs Marianna képviselő, 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Dobi Sándorné képviselő, 
 Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Hiányzók: Szabó Péter alpolgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Öveges 
János képviselő. 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző 
 
Napirend: 
 

1. Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Konyha felújításának 
szerződés módosítása 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte képviselő társait: Sikosné Szücs 
Marianna képviselőt, Kovácsné Szabó Csilla képviselőt, Dobi Sándorné képviselőt, 
Szántód László jegyzőt, hivatali munkatársait Varga Valér pénzügyi csoportvezetőt, 
Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fő jelenlétével határozatképes 
Ismertette az írásban megküldött napirendet, majd jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte 
Kovácsné Szabó Csilla és Sikosné Szücs Marianna képviselőket. 
A napirenddel és a hitelesítők személyével a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen 
szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 

1. napirend – Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Konyha 
felújításának szerződés módosítása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Önkormányzatunk a Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda és Konyha felújításához a központosított előirányzatból 
25.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Meghívásos 
közbeszerzési eljárásban kivitelezőként a FŰZFŐ-ÉPÍTŐ Kft-t bíztuk meg.  A 
szerződés szerint a beruházás befejezésének határideje 2014. december 10. 
A FŰZFŐ-ÉPÍTŐ Kft. szerződés módosítást kezdeményezett, mert a vállalkozói 
szerződésben rögzített befejezési határidő a csapadékos téli időjárás és az elhúzódó 
közmű ügyintézés miatt nem tartható. A módosítási kérelmében kérte a határidő 
meghosszabbítását 2015. január 26-i dátumra.  A kivitelező cég kéri továbbá hogy 
december végéig lehetősége nyíljon egy részszámla benyújtására, amennyiben a 
készültség – műszaki ellenőrrel igazolva – eléri a 75%-ot. Az eredeti vállalkozói 
szerződés 4.1 és 6.4 pontjait érintenék a változások, a szerződés többi rendelkezése 
változatlan maradna. 
Természetesen a fennmaradó összeg kifizetésére akkor kerülhet sor, ha a beruházás 
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maradéktalanul befejeződik, elkészül. Néhány belső munka elvégzésével várni kell a 
falak és az aljzat kiszáradásáig. 
A szerződés módosítást támogatom. 
Vitára bocsátom a napirendet. 
 
Szántód László jegyző Az eredeti határidő 2014. december 10-e volt, a 24 000 000 
Ft pályázati támogatás felhasználásának elszámolási határideje 2014. december 31. 
A kivitelezés készültségi állapota alapján a vállalt 75 %-ot elérte, a támogatási 
összegre a számla benyújtható. 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: A szerződésmódosítást a közbeszerzési 
szabályok szerint közzé kell tenni. 
 
Szántód László jegyző: Természetesen, amennyiben a testület támogatja a 
módosítást és a módosított szerződés aláírásra kerül, a közzététel eljárását indítjuk. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet 
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület módosítsa „Szentkirályszabadja, 
Kossuth L. u. 22 (205. hrsz.) Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda fejlesztése, 
felújítása” tárgyban a Fűzfő Építő Kft-vel (8184 Balatonfűzfő, Fűz u. 10.) létrejött 
vállalkozási szerződés 4.1 és 6.4 pontját az előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, 
kézfeltartással szavazzon 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 4 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

95./2014.(XII.12.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy 
határoz, hogy módosítja a „Szentkirályszabadja, Kossuth L. u. 22 (205. 
hrsz.) Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda fejlesztése, felújítása” 
tárgyban a Fűzfő Építő Kft-vel (8184 Balatonfűzfő, Fűz u. 10.) létrejött 
vállalkozási szerződés 4.1 pontját aszerint, hogy a teljesítési határidő  
2015. január 26-ra változik. Módosítja továbbá a szerződés 6.4 
pontjában meghatározott fizetési feltételeket is aszerint, hogy 
amennyiben az épület készültsége – műszaki ellenőrrel igazolva – eléri 
a 75%-ot, vállalkozó részszámla benyújtására jogosult. 
Jelen módosítással nem érintett pontok változatlan tartalommal továbbra 
is hatályosak. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére és a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2014.december 16. 
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