Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata
Petőfi S. u. 12.
22./2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
december 04-én 07.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi
ülésén.
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Sikosné
Szücs Marianna képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Dobi Sándorné
képviselő,
Hiányzik: Öveges János képviselő, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző
Napirend:
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának villamos energia
vásárlása 2016. évre
2. Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda és Konyha felújításának
szerződés módosítása
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód
László jegyző urat és Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt. Megállapította, hogy a
Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. A mai testületi ülésre írásos anyag került
kiküldésre. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze.
Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Sikosné Szücs Marianna és Kovácsné Szabó
Csilla képviselőket.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
7.33 órakor megérkezett Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, a jelenlévő képviselők
száma 6 főre változott.
1. napirend - Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának
villamos energia vásárlása 2016. évre
Gyarmati Katalin polgármester: A község Önkormányzatát ismét megkereste
ajánlatával a Magyar Villamos Művek Zrt., (továbbiakban MVM Zrt.), amelyben a
2015. december 31-ig érvényes szerződésünket követő időszakra új, még kedvezőbb
ajánlatot adott. Az új ajánlat 2016. január 1-től 2017.december 31-ig tartó időszakra
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vonatkozik.
2015. év végéig 18.00 Ft/KWh nettó (nappali) egységárú szerződésünk van az MVM
Zrt-vel. 2016. évre 17,50 Ft/KWh nettó (nappali) egységárral számolva új, kedvezőbb
ajánlatot kaptunk tőlük.
Javaslom a szerződés megkötését továbbra is az MVM Zrt-vel 2016. január 1-től
2017. december 31-ig terjedő teljesítési időszakra.
Van-e kérdés, ezzel kapcsolatosan?
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a javaslatot.
Aki egyetért azzal, hogy a villamos energia beszerzésére ismételten az MVM Zrt-vel
kössünk szerződést 2016. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő teljesítési
időszakra, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő –6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
94./2015.(XII.04.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út
207-209.) villamos energiavásárlási árajánlata alapján szerződést kíván
kötni az MVMP-AJ-207473/00 számú valamint a Polgármesteri Hivatal,
mint felhasználó vonatkozásában az MVMP-AJ-207481/00 számú
szerződéstervezetek alapján villamos energiavásárlásra 2016. január 1től 2017. december 31-ig terjedő teljesítési időszakra.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és a szerződések aláírására.
Felelős Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2015. december 10. (tájékoztatásra)
2. napirend - Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda és Konyha
felújításának szerződés módosítás
Gyarmati Katalin polgármester: A Szivárvány Óvodánk bővítéséhez meghívásos
közbeszerzési eljárásban kivitelezőként a FŰZFŐ-ÉPÍTŐ Kft-t bíztuk meg bruttó
47.091.272,-Ft összegben. A beruházás vállalkozási szerződés szerinti befejezési
határideje: 2015. december 4.
Mivel a kivitelezési munkák során a kivitelező cég jelezte, hogy eltérések vannak a
tervben, és a valóságban mért méretekben, ezért a hiba javításáig az Építésügyi
Hatóság a kivitelezést felfüggesztette.
Ezért a kivitelező cég kéri a teljesítési határidő 2016. március 15. dátumban történő
meghatározását.
A szerződés módosításával nem érintett pontok továbbra is változatlanul érvényesek.
Szépen halad az építkezés. A jó idő nekünk csak kedvez.
Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan?
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Volt-e költsége a tervmódosításnak?
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