Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata
Petőfi S. u. 12.
10./2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június
08-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Dobi
Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Öveges János képviselő.
Hiányzik: igazoltan Sikosné Szücs Marianna képviselő, Szabó Péter alpolgármester
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző
Napirend:
1. Döntéshozatal pályázat benyújtásáról – Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása
2. Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
3. 37./2015.(IV.29.) KT határozat kiegészítése
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László
jegyző urat, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt. Megállapította, hogy a testület – 5 fővel határozatképes. Sikosné Szücs Marianna képviselő és Szabó Péter alpolgármester
jelezte, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni a testületi ülésen. Ismertette az
írásos napirendet, A mai testületi ülésre írásos anyag került kiküldésre. Aki egyetért a
napirendi javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze.
Az ismertetett napirendi javaslattal a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné és Kovácsné Szabó Csilla
képviselőket. Aki egyetért a hitelesítők személyével, kérem kézfeltartással szavazzon.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
1. napirend - Döntéshozatal pályázat benyújtásáról – Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Gyarmati Katalin polgármester: Ahogy arról már az előző ülésen tájékoztatást adtam,
szeretnénk pályázatot benyújtani az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására”, ezen belül pedig a belterületi utak, járdák, hidak felújítására.
A pályázat 85%-os támogatást jelent, s maximum 15 millió forintra lehet támogatást
igényelni.
Sokat gondolkodtunk, hogy mely utak kerüljenek be a pályázatba, mert murvás utakra nem
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lehet pályázni. Előnyt élveznek azonban azok a pályázatok, amelyek olyan utakra kérnek
támogatást, amelyek tömegközlekedéssel érintettek. Ha eséllyel szeretnénk pályázni,
akkor mindenképpen a Balatoni út indokolt felújítását vállalnunk kell. Így a hozzá tartozó
híd és szalagkorlát felújítását, s az egész útszakasz útburkolati jeleinek felfestését is meg
tudnánk valósítani.
Ennek a költsége sajnos igen magas: 3.017.545,- Ft.
Beleférne még a pályázatba az Erdősétány aszfaltozása, hiszen ott már a vízelvezetés is
megtörtént.
Sajnos az Ady utca aszfaltozására már nincs lehetőségünk, mert akkor nem férünk bele a
keretbe. Ott nagyobb munkára is szükség lesz, hiszen a vízelvezetést is meg kell oldani –
amelyet jelen pályázat nem támogat -, s utána lehetne csak aszfaltozni. Hamarosan
elkezdődik az út kátyúzása, tehát biztosítva lesz a járhatóság, ami feltétele a közeli
ellenőrzésnek, hiszen ez az út pályázati pénzből készült el.
Az elmondottak alapján így kerülne be a pályázatba az Erdő sétány aszfaltozása, Balatoni
út egy szakaszának aszfaltozása, híd felújítása, szalagkorlát kiépítése, útburkolati jel
felfestése. Az írásos előterjesztésben szereplő és megvalósítandó munkák önrésze
2.105.137,- Ft lenne.
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban?
A képviselők
javaslatokat.

megtekintették

a

részletes,

számításokkal

elkészített,

kidolgozott

Öveges János képviselő véleménye szerint az Ady utca jobban rászorulna a felújításra,
mint az Erdő sétány.
Kovács Zsolt műszaki ügyintéző elmondta, hogy az Ady utca legszűkebb szakasza 3 m
széles, szélesíteni kellene, amellyel a vízelvezetést is meg kellene oldani, azonban a
pályázatban vízelvezetés finanszírozhatósága nem szerepel.
A vita eredményeként az a javaslat született, hogy az Erdősétány illetve a Balatoni út
kerüljön be a pályázati támogatás igényléséhez.
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki egyetért azzal,
hogy pályázatot nyújtsunk be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására”, ezen belül pedig a belterületi utak, járdák, hidak felújítására a Balatoni út
és az Erdősétány vonatkozásában, illetve biztosítsuk a 14.957.694,,-Ft-os összköltségű
beruházáshoz szükséges 2.243.654,-Ft-os önrészt kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
51./2015.(06.08.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac)
és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására”, ennek keretében a belterületi közlekedési infrastruktúra
fejlesztésére.
A benyújtandó pályázat teljes beruházási költsége bruttó 14.957.694,-Ft.
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A Képviselő-testület a pályázatban meghatározott önrészt 2.243.654,-Ft
összegben saját költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2015.június 9. (a pályázat benyújtására)
2. napirend - Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
Gyarmati Katalin polgármester: A 2015. május 27-i ülésen döntöttünk az óvodabővítési
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző Bíráló Bizottság
tagjainak megválasztásáról.
Ezt követően egyeztettünk a közbeszerzési szakemberrel, Békési Csabával és az alábbiak
alapján javasoljuk új határozat elfogadását.
A bíráló bizottság összetételére vonatkozó szabályok meghatározzák, hogy milyen
szakértelemmel rendelkező tagok kerüljenek a bizottságba.
Képviselő nem lehet a bírálóbizottság tagja illetve ha a bizottság tagja, akkor a testületi
döntéshozatalban nem vehet részt. Ezek alapján célszerű minimalizálni a képviselői
létszámot a Bíráló Bizottság vonatkozásában.
A fentiek alapján javaslom, hogy a testület vonja vissza az 50./2015.(V.27.) Kt határozatát
és fogadja el az új javaslatot.
Öveges János képviselő
Szántód László
Békési Csaba közbeszerzési tanácsadó
Varga Valér
Kovács Zsolt

elnök
elnök-helyettes
tag
tag
tag

Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban?
A Képviselő-testület részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért azzal, hogy a testület vonja vissza az 50./2015.(V.27.) Kt határozatát és
fogadja el az ismertetett javaslatot, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
52./2015.(06.08.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja
az 50./2015.(V.27.) Kt. határozatot és az önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata alapján a „Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda bővítése”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz a Bíráló Bizottságot az alábbi
összetételben hozza létre
Öveges János képviselő
elnök
Szántód László
elnök-helyettes
Békési Csaba közbeszerzési tanácsadó
tag
Varga Valér
tag
Kovács Zsolt
tag
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3. napirend - 37./2015.(IV.29.) KT határozat kiegészítése
Gyarmati Katalin polgármester: A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésén döntött
Varga Lászlóné részére adandó visszatérítendő támogatásról. Erről hoztunk egy
határozatot is.
Az utólagos ellenőrzés során észleltük, hogy a határozat nem tartalmazza a kifizetés
módjára vonatkozó rendelkezést, ezért a határozatot kiegészítenénk a következő
mondattal:„ Az Önkormányzat a kifizetés módját készpénzben, a pénztárból történő
felvétellel határozza meg.”
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban?
A jelenlévők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért azzal, hogy a 15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján a Képviselőtestület kiegészítse a 37/2015.(IV.29.) számú határozatát a kifizetés módjára vonatkozó
rendelkezéssel, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
53./2015.(06.08.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló
15/2013.(XI.08.)
önkormányzati
rendelet
alapján
kiegészíti
a
37/2015.(IV.29.) számú határozatát az alábbi szöveggel, mely az első
bekezdést követően kerül beillesztésre.
„ Az Önkormányzat a kifizetés módját készpénzben, a pénztárból történő
felvétellel határozza meg.”
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
4. napirend – Vegyes ügyek
−

Szent Király Szövetség 2015. évi találkozója

Gyarmati Katalin polgármester: Az idei augusztus 15-16. között a felvidéki
Királyfiakarcsán megrendezésre kerülő találkozóra jelentkezőket kérem, mielőbb jelezzék
szándékukat, hogy a vendéglátókat tájékoztathassuk.
−

Augusztus 20-án átadásra kerülő kitüntetések

Gyarmati Katalin polgármester: Kérem, gondolkodjatok és tegyetek javaslatot, hogy az
augusztus 20-i ünnepségen kinek adjunk Szentkirályszabadjáért és Díszpolgári
kitüntetést. Javaslom Gyábolkó Józsefnét a Szentkirályszabadjáért kitüntetésre, Iványi
Andrást pedig Díszpolgári kitüntetésre. Várom az egyéb javaslatokat is.
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