
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 17./2018. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
november 19-én 14.45 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Dr. Kun 
Gazda Melinda képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Szabó Péter 
alpolgármester,  
Hiányzik igazoltan: Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Öveges János képviselő 
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző  
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:   
1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének módosításáról szóló 
rendelet-tervezetről 
2.) Előterjesztés a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról 
3.) Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok elbírálásáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Kovácsné Szabó 
Csilla és Öveges János képviselő jelezte távolmaradását.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, amelyet egy ponttal javasolt kiegészíteni: 4. 
napirendi pont lenne: Előterjesztés a víziközmű-vagyon értékeléséhez kapcsolódó 
feladatokról. 
Aki elfogadja a módosított napirendet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A  képviselők egyhangúlag – 5 igen szavazattal - határozathozatal nélkül elfogadták 
a módosított napirendet. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Sikosné Szücs 
Marianna képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül - 
elfogadta a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 
2018. november 15-i ülésén a napirendet részleteiben tárgyalta a Pénzügyi-
Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság, s javaslatait jegyzőkönyvben rögzítette.  
 

1. napirend - Előterjesztés az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének 
módosításáról szóló rendelet-tervezetről 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Ismét szükségessé vált a 
2018. évi költségvetésünk módosítása. Az előterjesztés alapján a 
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a tavaszi választással 
kapcsolatban 42 ezer Ft pótigényünk keletkezett, amit meg is kaptunk, s ezt 

1 
 



szükséges bevételezni. 437eFt bevétel jelentkezett a közvetített szolgáltatás 
ellenértéke soron, amelyből 408 eFt-ot szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatásokra illetve 29eFt-ot az áfára javaslunk tenni. A Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda intézmény esetében a térítési díjak bevételeit és áfáját szükséges 
megemelni összesen 1.500 eFt-tal, amit kiadási oldalon szakmai anyagok 
beszerzésére (50 eFt), üzemeltetési anyagok beszerzésére (1.250 eFt) illetve ezek 
áfa összegeire (200 eFt) kívánunk előirányzatosítani.  Az Önkormányzatnál is 
szükséges módosításokat végrehajtani többek között az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 
számú „Humánszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben” elnevezésű 
pályázatra beérkezett 19.435eFt előleg összeget szükséges bevételeznünk. Kiadási 
oldalon az önkormányzati épület felújítási munkálatait 2.126eFt, 1.454eFt 
rendezvényszervezési feladatokat, ezeknek az ÁFA-ját is tartalmazza (996eFt), 
továbbá a 615eFt reprezentációt és járulékait (250eFt). 
Az idei évben az önkormányzati tartalékból megelőlegezett – személyi juttatások 
(3.920eFt) és adóvonzatuk (764eFt) visszatérítése, illetve a fennmaradó összeg 
(9.310eFt) növelné a tartalékunkat. Bevételezni szükséges még  a területalapú- 
illetve a zöldítési támogatás beérkezett – még be nem vételezett – részét (665eFt), 
valamint az egyéb közhatalmi bevételeket (125eFt),amelyek bírságokból, késedelmi 
pótlékokból folyt be továbbá a tárgyi eszközök bérbeadásából ill. a szolgáltatások 
ellenértékéből származó bevételt (4.940eFt), az önkormányzati vagyon 
vagyonkezelésbe adásából származó bevételt (606eFt), az ingatlanok 
értékesítéséből származó bevételt (11.540eFt) és a működési célú átvett 
pénzeszközt (36eFt). Kiadási oldalon ezen bevételek a tartalék előirányzatának 
növekedését teszik lehetővé. A bölcsőde beruházás megvalósítására megérkezett a 
107.000e Ft összegű támogatás. Ebből az összegből már 8.862eFt a tartalék terhére 
elköltöttünk (telekvásárlásra, illetve a közművek bevezettetésére). Megérkezett 
továbbá a számlánkra az Önkormányzati fejlesztésekre nyert támogatás összege, a 
12.080.793,-Ft, amit az Esze Tamás utca felújítására nyertünk. Ezt is szükséges a 
bevételi oldalunkon megjeleníteni. Ehhez a beruházáshoz önrész is szükséges, 
2.132eFt, ami a tartalékunkat fogja csökkenteni. 
  
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan? 
A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, s elfogadásra 
javasolta. 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a 2018. évi költségvetés módosítását. 
Aki elfogadja Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetéséről szóló 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13./2018.(XI.20.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 
szóló 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2. napirend - Előterjesztés a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Az elmúlt időszakban 
támogatást nyertünk a „Biztonságosabb közlekedés Szentkirályszabadján” című TOP 
-3.1.1-16-VE1 pályázat keretében, a támogatás összege 100.279.918,-Ft volt. 
Emellett a 1097/2018.(III.13.) Korm.határozat alapján 107.000.000,-Ft-ot kaptunk 
bölcsőde fejlesztésére. 
Mindkét pályázat esetében a beruházás összege meghaladja a hatályos 
közbeszerzési törvényben előírt értékhatárt (25.000.000,-Ft), így a megvalósításra 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. 
A közbeszerzési eljárás lefolytatására megfelelő képzettséggel rendelkező 
szakembert kell alkalmazni, e körben árajánlatokat kértünk mindkét pályázat 
lebonyolítására a közbeszerzési terv figyelembevételével. 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására az alábbi ajánlatok érkeztek: 

• Asbóth-Tóth Krisztina egyéni vállalkozó 8220 Balatonalmádi, Hóvirág u.10.  
• Firmiter Füred Bt. 8230 Móricz Zs. u. 18/A. Képviselője: Harsányi István 

közbeszerzési szaktanácsadó 
• Békési Csaba egyéni vállalkozó 8183 Papkeszi, Hársfa u.42. 

 
 Békési Csaba e.v. Firmiter Bt. Asbóth-Tóth 

Krisztina e.v. 
„Biztonságosabb 
közlekedés 
Szentkirályszabadján” 

bruttó 930.000,-Ft bruttó 980.000,-Ft bruttó 1.000.000,-Ft 

„Bölcsőde építése 
Szentkirályszabadján” 

bruttó 470.000,-Ft bruttó 525.000,-Ft bruttó 500.000,-Ft 

 
Mindezek alapján Békési Csaba egyéni vállalkozó megbízását javasoljuk a feladatok 
ellátására. A TOP-os pályázatunk tartalmazza a közbeszerzés díját, a Bölcsődére 
kapott támogatásunk nem. A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 
napirendet, s elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők egyetértettek Békési Csaba egyéni vállalkozó megbízásával, több 
korábbi közbeszerzési eljárás lebonyolítását végezte már, munkájával elégedett volt 
a Képviselő-testület. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki egyetért 
azzal, hogy a „Bölcsőde építése Szentkirályszabadján” és a „Biztonságosabb 
közlekedés Szentkirályszabadján” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításával 
Békési Csaba hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízzuk meg, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

67./2018.(11.19.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos 
Közbeszerzési Szabályzata alapján, az érvényes 2018. évi közbeszerzési 
tervnek megfelelően, a „Bölcsőde építése Szentkirályszabadján” tárgyú és a 
„Biztonságosabb közlekedés Szentkirályszabadján” tárgyú közbeszerzési 
eljárás lebonyolításával Békési Csaba (8183 Papkeszi, Hársfa u.42.) 
hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg. A vállalkozói díj mértéke a 
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„Bölcsőde építése Szentkirályszabadján” eljárás vonatkozásában bruttó 
470.000,-Ft, a „Biztonságosabb közlekedés Szentkirályszabadján” pedig 
bruttó 930.000,-Ft. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vonatkozó szerződések aláírására. 
Felelős: Szántód László jegyző 
 

A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság ülésén már szó volt arról, hogy a 
közbeszerzési eljárás kiírására van szükség a TOP pályázati projekt 
megvalósítására. Javasoljuk az alábbi ajánlattevői listát elfogadásra.  
 

1. Ajánlattevő neve:  E-pannon Kft 
Székhelye:  8200 Veszprém, Házgyári u.24/6 
Ügyvezető Edőcs Ottó 
E-mail címe: info@e-pannon.hu 
Adószáma:  13721259-2-19 
Telefonszáma: 20-9648220 
2. Ajánlattevő neve:  Kazamata-Bau Kft 
Székhelye:  8200 Veszprém, Rozmaring u.28/I 
Ügyvezető. Gerecs József 
E-mail címe: kazamata@kazamata-bau.hu 
Adószám: 10645420-2-19 
Telefonszáma:  30-9466280 
3. Ajánlattevő neve Baumidex Kft 
Székhelye 8400 Ajka, Ipari Park Északi Szektor 

3/1 
Képviseli Pék Attila 
E-mail cím baumidex@baumidex.hu 
Adószáma: 11963468-2-19 
Telefonszáma: 30-9270430 
4. Ajánlattevő neve Palota-Út-Ép Kft 
Székhelye 8100 Várpalota, Hermann Ottó u.5. 
Ügyvezető Nagy József 
E-mail cím palotautep@gmail.com 
Adószáma: 14638092-2-19 
Telefonszáma 20-9148236 
5. Ajánlattevő neve Strabag Általános Építő Kft 
Székhelye 8200 Veszprém, Pf.1200 
Ügyvezető Főrhétz Gábor 
E-mail cím utepites.veszprem@strabag.com 
Adószáma: 11705053-4-44 
Telefonszáma: 30-3829935 

 
Javasoljuk, hogy az ajánlattételi felhívás ezen gazdasági társaságok részére kerüljön 
megküldésre. 
A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, s elfogadásra 
javasolta. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
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A képviselők részéről nem érkezett egyéb javaslat, észrevétel, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a „Biztonságosabb közlekedés Szentkirályszabadján” című 
beruházás tárgyában indítandó közbeszerzési eljárásra a határozati javaslatban 
megjelölt cégek részére kerüljön megküldésre az ajánlattételi felhívás kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

68./2018.(11.19.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos 
Közbeszerzési Szabályzata alapján  a „Biztonságosabb közlekedés 
Szentkirályszabadján” beruházás megvalósítása tárgyában közbeszerzési 
eljárást indít és úgy határoz, hogy az ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági 
társaságok részére kerüljön megküldésre: 

 
1. Ajánlattevő neve:  E-pannon Kft 
Székhelye:  8200 Veszprém, Házgyári u.24/6 
Ügyvezető Edőcs Ottó 
E-mail címe: info@e-pannon.hu 
Adószáma:  13721259-2-19 
Telefonszáma: 20-9648220 
2. Ajánlattevő neve:  Kazamata-Bau Kft 
Székhelye:  8200 Veszprém, Rozmaring u.28/I 
Ügyvezető. Gerecs József 
E-mail címe: kazamata@kazamata-bau.hu 
Adószám: 10645420-2-19 
Telefonszáma:  30-9466280 
3. Ajánlattevő neve Baumidex Kft 
Székhelye 8400 Ajka, Ipari Park Északi Szektor 3/1 
Képviseli Pék Attila 
E-mail cím baumidex@baumidex.hu 
Adószáma: 11963468-2-19 
Telefonszáma: 30-9270430 
4. Ajánlattevő neve Palota-Út-Ép Kft 
Székhelye 8100 Várpalota, Hermann Ottó u.5. 
Ügyvezető Nagy József 
E-mail cím palotautep@gmail.com 
Adószáma: 14638092-2-19 
Telefonszáma 20-9148236 
5. Ajánlattevő neve Strabag Általános Építő Kft 
Székhelye 8200 Veszprém, Pf.1200 
Ügyvezető Főrhétz Gábor 
E-mail cím utepites.veszprem@strabag.com 
Adószáma: 11705053-4-44 
Telefonszáma: 30-3829935 

 
Felelős: Szántód László jegyző 

 
3. napirend - Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok elbírálásáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Már döntöttünk arról, hogy ez évben is részt 
veszünk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú 
pályázatában. Ebben az évben 9 db „A” típusú pályázat érkezett Hivatalunkba, a 
tavalyi 6 pályázattal szemben.  
A pályázati támogatás 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre 
vonatkozik. Az ösztöndíj az önkormányzati támogatásból, az Emberi Erőforrás 

5 
 

mailto:info@e-pannon.hu
mailto:kazamata@kazamata-bau.hu
mailto:baumidex@baumidex.hu
mailto:palotautep@gmail.com


Támogatáskezelő és a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatásából áll. A tavalyi 
évben minden pályázó 7.000 Ft/hó összegben kapott támogatást az 
önkormányzattól. A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a 
napirendi pontot, javasolták a havi 8.000,-Ft/hó/fő támogatást minden pályázónak. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a 9 pályázó 8000 Ft/hó összegű ösztöndíj-támogatási 
javaslatot az Önkormányzat részéről. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy minden pályázót támogassunk havi 8.000,-Ft összeggel a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

69./2018.(11.19.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett „A” típusú 
pályázat keretében 9 pályázót támogat 8.000,-Ft/fő/hó összegben. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018. december 5. (a támogatási döntések megküldésére)  

 
4. napirend - Előterjesztés a víziközmű-vagyon értékeléséhez 

kapcsolódó feladatokról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
értelmében a víziközmű-rendszer vagyonértékelését 2019. december 31-ig el kell 
végezni. A vagyonértékelés elvégzése a víziközmű tulajdonosának feladata. A 
BAKONYKARSZT Zrt. a vagyonértékelés érdekében elvégezteti a víziközmű-
rendszerek vagyonértékelését, beleértve a közbeszerzési eljárás lefolytatását is. 
Ehhez kérnek egy meghatalmazást. Ennek költségeit most nem kell fizetnünk, beépül 
majd a vagyonértékelés költségei közé. Ehhez egy Együttműködési megállapodást 
kell kötnünk. Az előterjesztésben láthattátok, hogy kettő határozati javaslatunk van. 
Az első határozati javaslat a szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerre, a 
második az ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozik. 
Van-e észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vagyonértékelésére 
vonatkozó előterjesztésben foglaltakkal, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

70./2018.(11.19.) Kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint a 21-11767-1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező 56. sorszámú 
Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért 
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Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére 
vonatkozó napirendi pontot. 
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) 
bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, 
továbbá, hogy a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes 
vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a 
vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó 
Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 
3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a 
vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban 
ajánlatkérőként járjon el az Önkormányzat helyett és nevében. Ennek 
megfelelően határozza meg a közbeszerzési eljárás szabályai szerinti 
nyertest, tájékoztatásunk után szerződést kössön, valamint a 
vagyonértékelés lefolytatása után a nyertes részére az ellenszolgáltatás 
díját megfizesse. Hozzájárul ahhoz, hogy a vagyonértékelés költségeinek 
fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű-használati díjak, 
elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradjanak. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.november 23. (tájékoztatásra) 

 
Aki egyetért az ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó 
előterjesztésben foglaltakkal, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

71./2018.(11.19.) Kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
11-11767-1-005-01-02 MEKH kóddal rendelkező 42. sorszámú 
Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, 
megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó 
napirendi pontot. 
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) 
bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, 
továbbá, hogy a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes 
vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a 
vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó 
Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 
3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a 
vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban 
ajánlatkérőként járjon el az Önkormányzat helyett és nevében. Ennek 
megfelelően határozza meg a közbeszerzési eljárás szabályai szerinti 
nyertest, tájékoztatásunk után szerződést kössön, valamint a 
vagyonértékelés lefolytatása után a nyertes részére az ellenszolgáltatás 
díját megfizesse. Hozzájárul ahhoz, hogy a vagyonértékelés költségeinek 
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