
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 11./2017. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 27-
én 17.00 órai kezdettel megtartott 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, Sikosné Szücs Marianna 
képviselő, Szabó Péter alpolgármester, Öveges János képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László jegyző 
 
Napirend:    
1. Döntés a veszprémi víziközmű-rendszerhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyásáról 
2. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület támogatási konstrukciójának 
módosítása 
3. Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola intézményvezető pályázatainak 
véleményezése 
4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - pályázat benyújtása 
5. 454/2 és 456/1 hrsz-ú ingatlan ügye 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelenteket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal - 7 fővel - határozatképes.  
Ismertette a napirendet és javaslatot tett a módosítására. Javasolta 5. napirendként 
felvenni az adósságkonszolidációs pályázat megvalósításához szükséges előkészítő 
tevékenysége körében a közbeszerzési szakértő kiválasztását valamint a Bíráló Bizottság 
létrehozását, így a „454/2 és a 456/1 hrsz-ú ingatlan ügye” című a 6.sorszámra kerül. 
Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 7 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Sikosné Szücs Marianna és Öveges János 
képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 7 igen szavazattal- határozathozatal nélkül elfogadta a 
hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 
1. napirend - Döntés a veszprémi víziközmű-rendszerhez kapcsolódó megállapodás 
jóváhagyásáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal azzal a kéréssel fordult a Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzatához, hogy a víziközmű-rendszerhez kapcsolódó képviseleti 
jogosultságot vizsgálják felül. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, több 
önkormányzattal közösen tulajdonosa a Veszprém ivóvízellátó és a szennyvízelvezető és 
–tisztító vízi-közmű rendszernek. Ahhoz, hogy az ellátásért felelősök megállapodást 
tudjanak hozni, szükséges dönteni a Képviselő-testületnek a településükhöz tartozó 
tulajdoni és szavazati arányokról. Az előterjesztésben látható, hogy településünk 
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vonatkozásában mekkora a tulajdoni és szavazati arány az ivóvízellátó és a 
szennyvízelvezető és –tisztító vízi-közmű rendszer vonatkozásában. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal, miszerint a 11-
11767-1-005-01-02 azonosító számú Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer vonatkozásában 
Szentkirályszabadja településnek a tulajdoni és szavazati aránya 0,5%, és elfogadja, hogy 
az ellátásért felelősök képviselője Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata legyen, 
az kérem, kézfeltartással szavazzon 
A döntéshozatalban valamennyi – 7fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

38./2017.(04.27.) KT. határozat 
1.Szenkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 11-11767-
1-005-01-02 azonosító számú Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer vonatkozásában, a 
tulajdoni arányok az alábbiak szerint kerüljenek meghatározásra: 

A víziközmű-rendszerhez  
tartozó települések 

 

Víziközmű  
könyv szerinti nettó értéke  

2016.12.31. 
Ft 

 
Tulajdoni arány % 

 
 

Veszprém 2 064 885 845 84 
Szentkirályszabadja 12 377 899 0.5 
Nemesvámos 168 222 744 7 
Hidegkút 22 210 667 1 
Tótvázsony 186 265 609 7.5 
Összesen 2 453 962 764 100 

 
2. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 11-
11767-1-005-01-02 azonosító számú Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer  vonatkozásában, 
a  megállapodás szerinti jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére irányuló döntések 
meghozatala során a szavazati arányok a következők:  

A víziközmű-rendszerhez  
tartozó települések 

 

Szavazati arány 
 
 

 
Tulajdoni arány % 

 
 

Veszprém 84 84 
Szentkirályszabadja 0.5 0.5 
Nemesvámos 7 7 
Hidegkút 1 1 
Tótvázsony 7.5 7.5 
Összesen 100 100 
 
3. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 11-
11767-1-005-01-02 azonosító számú Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer vonatkozásában, 
a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 5/G. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott ellátásért felelősök képviselője Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
vonatkozó megállapodás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.május 15. 
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Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal, miszerint  21-
11767-1-005-00-00i azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító vízi-
közmű rendszer vonatkozásában Szentkirályszabadja településnek a tulajdoni és 
szavazati aránya 3,2%, és elfogadja, hogy az ellátásért felelősök képviselője Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata legyen, az kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

39./2017.(04.27.) KT. határozat 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 21-
11767-1-005-00-00i azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító vízi-közmű 
rendszer vonatkozásában, a tulajdoni arányok az alábbiak szerint kerüljenek meghatározásra: 

A víziközmű-rendszerhez  
tartozó települések 

 

Víziközmű  
könyv szerinti nettó értéke  

2016.12.31. 
Ft 

 
Tulajdoni arány % 

 
 

Veszprém 8 190 287 951 94.9 
Nemesvámos 130 398 193 1.5 
Veszprémfajsz 15 584 564 0.2 
Hajmáskér 13 486 415 0.2 
Szentkirályszabadja 278 715 615 3.2 
Összesen 8 628 472 738 100 

 
2. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 21-
11767-1-005-00-00i azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító vízi-közmű 
rendszer vonatkozásában, a megállapodás szerinti jogok gyakorlására és kötelezettségek 
teljesítésére irányuló döntések meghozatala során a szavazati arányok a következők:  

A víziközmű-rendszerhez  
tartozó települések 

 

Szavazati arány 
 
 

 
Tulajdoni arány % 

 
 

Veszprém 94.9 94.9 
Nemesvámos 1.5 1.5 
Veszprémfajsz 0.2 0.2 
Hajmáskér 0.2 0.2 
Szentkirályszabadja 3.2 3.2 
Összesen 100 100 
 
3. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 21-
11767-1-005-00-00i azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító vízi-közmű 
rendszer vonatkozásában, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 5/G § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott ellátásért felelősök képviselője Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
vonatkozó megállapodás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.május 15. 
 
2.napirend - Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület támogatási 
konstrukciójának módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: 2017.február 23-i ülésünkön már tárgyaltuk a Bakony 
Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület működési támogatásáról és pályázási 
lehetőségről. A döntést követően az egyesület vezetője jelezte, hogy az államháztartásról 
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szóló törvény értelmében az elfogadott támogatási konstrukció módosítása szükséges. 
Azért, mert a pályázatok kapcsán felmerült, hogy a törvény értelmezése alapján a 
LEADER egyesületek a forrásra nem pályázhatnak, mivel vezető testületükben 
polgármesterek is helyet foglalnak. Megoldásként az a javaslat, hogy a korábban 
megállapított vissza nem térítendő működési támogatást tagdíj-kiegészítésként adják át az 
önkormányzatok. Emiatt új megállapodást kell kötnünk, s módosítani kell a korábbi 
testületi döntésünket. Más változás nem érinti a korábban elfogadottakat. Tájékoztatlak 
Benneteket, hogy a támogatásként meghatározott 850.000,-Ft-ot még nem utaltuk át, pont 
a felmerült probléma miatt, arra a mostani döntést és az új megállapodás aláírását 
követően kerülhet sor. 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
Aki egyetért azzal, hogy módosítsuk a 16./2017.(II.23.) számú határozatunkat és az 
elfogadott 850.000,-Ft összeget a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 
működésének biztosítása érdekében tagdíj-kiegészítésként adjuk át, az kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
40./2017.(04.27.) KT. határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata úgy határoz, hogy módosítja a 
16./2017.(II.23.) számú határozatát és az elfogadott 850.000,-Ft összeget a Bakony és 
Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület működésének biztosítása érdekében tagdíj-
kiegészítésként adja át. A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület szakmai 
tevékenységével való szorosabb együttműködés érdekében együttműködési 
megállapodást kötnek. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 
a vonatkozó megállapodás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.május 30. 
 
3.napirend - Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola intézményvezető pályázatainak 
véleményezése 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a Veszprémi 
Tankerület megkereste önkormányzatunkat és tájékoztatott, hogy a Hajmáskéri Gábor 
Áron Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére pályázati felhívást tettek közzé 
2017.február 28-án. Az intézménynek tagiskolája a mi iskolánk. A nemzeti köznevelésiről 
szóló törvény értelmében a vezetői pályázattal kapcsolatban a vagyonkezelésében lévő 
ingatlan tulajdonos önkormányzat véleményét is ki kell kérni.  
A pályázatra két fő jelentkezett: Ékes Tamás és Márcsik Sándor Tamás. A két pályázati 
anyag kiküldésre került. Részletes anyagokat olvashattatok. Ékes Tamás hivatalosan 
2002. augusztus 1. óta látja el igazgatói feladatait a Hajmáskéri Gábor Áron Általános 
Iskolának. 2008-tól a mai napig iskolánk tagintézménye a hajmáskéri iskolának. 
Engedjétek meg, hogy személyes tapasztalatomat elmondjam. Tagintézmény-vezetőként 
együtt dolgoztam Tamással. Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte. Segítségére 
mindig számíthattunk. Úgy gondolom, nagy szakmai tudással és múlttal rendelkezik. 
Márcsik Sándor Tamás kb. 1 hónappal ezelőtt járt itt a hivatalban, s jelezte, hogy 
elképzelhető, hogy beadja a pályázatát. Jeleztem, ha ilyen szándéka van, javaslom, hogy 
keresse fel iskolánkat is, ismerje meg tagintézmény-vezető urat, illetve gyűjtsön 
információkat, hiszen csak így célszerű pályázni. Úgy tudom, hogy nem jelent meg 
intézményünkben, sőt a hajmáskéri iskolában sem. 
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Javaslom, hogy a Képviselő-testület Ékes Tamást illetve az ő pályázatát támogassa az 
intézményvezetői pályázatok véleményezésekor. 
 
Szabó Péter alpolgármester elmondta, hogy részt vett az intézményi tanács ülésén, ott a 
jelenlévő Ékes Tamás pályázatát támogatták. Szerinte is célszerű lett volna a másik 
jelöltnek is bejárni, megismerni az intézményeket. Ékes Tamásnak van vezetői és 
általános iskolai tapasztalata, ami jelentősen eltér a középiskolai közegtől. Ékes Tamás 
pályázata szakmailag mindenképpen megalapozottabb. 
 
Gyarmati Katalin polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Hajmáskér 
alpolgármestere jelezte, hogy május 3-án 17.00 órakor kerül sor a döntéshozatali 
eljárásra, az összes érintett és véleményező is ott lesz, szívesen várják a képviselőket. 
 
Szabó Péter alpolgármester: Van információnk arról, hogy a hajmáskéri testület hozott-e 
döntést a pályázatokról? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Igen, a tegnapi nap folyamán tárgyalták az ügyet és 
Ékes Tamást támogatták. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a vita során általa tett határozati javaslatot. 
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a Képviselő-testület a Hajmáskéri Gábor Áron 
Általános Iskola intézményvezetői pályázatai közül Ékes Tamás pályázatát és kinevezését  
támogassa, az kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

41./2017.(04.27.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011.évi CXC. törvény 83.§ (2-4) bekezdésében foglaltak alapján a Hajmáskéri 
Gábor Áron Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatra beérkezett 
pályázatok közül Ékes Tamás (8182 Hajmáskér, Tábori út 7.) pályázatát és kinevezését 
támogatja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.május 10. (tájékoztatás megküldésére) 
 
4.napirend - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - pályázat 
benyújtása 

Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Ebben az évben is lehetőség 
van az önkormányzatok számára meghatározott fejlesztésekhez támogatást igényelni. 
Megtörtént az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 
pályázat kiírása. Több cél is van, ahogy az előterjesztésben olvashattátok, de a célok 
közül javasoljuk a belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósítására a 
pályázat benyújtását. 2015-ben az Erdősétány utca aszfaltozására nyújtottunk be 
pályázatot e konstrukció keretében, de akkor nem sikerült támogatást nyernünk. Az 
előzetes felmérések alapján két utca neve merült fel ebben az évben, az egyik az 
Erdősétány, a másik pedig az Esze Tamás utca. Az előzetes egyeztetések alapján 
javasoltátok, hogy ismét az Erdősétány utca fejlesztésére nyújtsunk be pályázatot. 
Az elnyert támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az útfejlesztési célra maximum 15 
millió forint igényelhető, 85 %-os támogatási mértékkel, 15%-os önrész vállalásával. A 
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pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs 
rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. 
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje 
- elektronikus feltöltés lezárása: 2017. május 2. 16:00 óra 
- papír alapon történő benyújtás: 2017. május 3. 
A pályázati döntés határideje: 2017.július 17. 
A bekért költségbecslések alapján az Erdősétány beruházás teljes költsége bruttó 
10.574.731,-Ft, a biztosítandó önrész mértéke 1.586.210,-Ft. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a Képviselő-testület pályázatot nyújtson be az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására és az ehhez szükséges 
önrészt biztosítsa, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
42./2017.(04.27.) KT. határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklete II. 2. pont szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be az 
1.c) pont szerinti célhoz kapcsolódó beruházás megvalósítására. A pályázati beruházás 
bruttó összköltsége 10.574.731,-Ft, a 15%-os saját forrás mértéke 1.586.210,-Ft. A 
Képviselő-testület a saját erőt 2017.évi költségvetéséből biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: legkésőbb 2017.május 2.(a pályázat benyújtására) 
 
5.napirend - Adósságkonszolidációs pályázat közbeszerzési eljárása, Bíráló 
Bizottság tagjainak kijelölése 

Gyarmati Katalin polgármester elmondta, hogy 2016. évben az adósságkonszolidációban 
nem részesült önkormányzatok támogatási pályázatán 44.046.994,-Ft-ot nyertünk. 
A beruházás összege miatt közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. Az éves 
közbeszerzési tervünk tartalmazza ezt a beruházást is. Meghívásos közbeszerzési eljárás 
kiírására van szükség. A közbeszerzési eljárás lefolytatására megfelelő képzettséggel 
rendelkező szakembert kell alkalmazni, ezért kértünk árajánlatokat. A közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására 3 ajánlat érkezett. 
Rimota Bt. 8230 Balatonfüred, Muskátli utca 5. Képviselője: Békési Csaba közbeszerzési 
tanácsadó bruttó: 300.000,-Ft 
Firmiter Füred Bt. 8230 Móricz Zs. u. 18/A. Képviselője: Harsányi István közbeszerzési 
szaktanácsadó bruttó: 355.000,-Ft 
Multi Act Kft. bruttó: 393.700,-Ft 
Mindezek alapján javasoljuk a Rimota Bt. megbízását a feladat ellátására. 
 
A Képviselő-testület másik feladata, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésére bíráló 
bizottságot hozzon létre. 
Fontos továbbá, hogy az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy 
(esetünkben képviselők) nem lehetnek a bíráló bizottság tagjai, illetve ha képviselő a 
bizottság tagja, akkor a testületi döntéshozatalban nem vehet részt. Ezek alapján célszerű 
minimalizálni a képviselői létszámot a Bíráló Bizottság vonatkozásában, hiszen a végső 
testületi döntéshozatalnál kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy egyszerűen nem lesz kellő 
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számú döntéshozó. 
A Bíráló Bizottság ülésén természetesen minden képviselő jelen lehet, véleményt 
nyilváníthat, annak üléséről tájékoztatunk benneteket.  
Bíráló Bizottság összetételével kapcsolatban javaslom 
elnöknek: Szántód László jegyző urat 
tagnak: Békési Csaba közbeszerzési tanácsadót 
tagnak: Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezetőt 
tagnak: Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a Képviselő-testület a „Belterületi utak és 
csapadékvíz rendszer építése, felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására a 
Rimota Bt-t bízza meg bruttó 300.000,-Ft vállalkozói díj ellenében és az eljáráshoz 
kapcsolódóan Bíráló Bizottságot hoz létre az előterjesztett személyi összetétellel kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
43./2017.(04.27.) KT. határozat 

1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos 
Közbeszerzési Szabályzata alapján, az érvényes 2017. évi közbeszerzési tervnek 
megfelelően, a „Belterületi utak és csapadékvíz rendszer építése, felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával Rimota Bt. (8230 Balatonfüred, Muskátli u. 5.) 
képviselője: Békési Csaba hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg. A vállalkozói díj 
mértéke: bruttó 300.000,-Ft. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 
a vonatkozó szerződés aláírására. 
2. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belterületi utak és 
csapadékvíz rendszer építése, felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésére 
Bíráló Bizottságot hoz létre az alábbi összetétellel: 
Elnöke  Szántód László jegyző 
Tag   Békési Csaba közbeszerzési tanácsadó 
Tag   Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető 
Tag   Kovács Zsolt műszaki ügyintéző 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
6.napirend - 454/2 és 456/1 hrsz-ú ingatlan ügye 
 
Gyarmati Katalin polgármester az önkormányzati vagyonhoz kapcsolódóan a témakörben 
javasolta a zárt ülés elrendelését. A zárt ülés elrendelésének lehetőségét a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában 
rögzített felhatalmazás biztosítja. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
Aki egyetért azzal, hogy a 454/2 és a 456/1 hrsz-ú önkormányzati vagyont érintő 
témakörben zárt ülés keretében folytassuk munkánkat, mivel a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzati érdekeket sértené, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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