Határozatok 2017 (nyílt ülések)
1./2017.(01.26.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó
üléstervet elfogadja.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
2./2017.(01.26.)KT határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő Gyarmati Katalin polgármester
illetményét 2017.január 1-től havi 548.400,-Ft bruttó összegben, költségtérítését
2017.január 1-től havi 82.260,-Ft bruttó összegben tudomásul veszi.
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
3./2017.(01.26.)KT határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Péter
alpolgármester tiszteletdíját 2017.január 1-től havi bruttó 185.100,-Ft összegben,
költségtérítését 2017. január 1-től havi bruttó 27.765,-Ft összegben állapítja meg.
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
4./2017.(01.26.)KT határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Gyarmati
Katalin polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését a határozat mellékletét
képező dokumentum szerint.
Felelős: Szántód László jegyző
5./2017.(01.26.)KT határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal létszámkeretének 2 fő álláshellyel történő
megemeléséhez. Az ehhez szükséges fedezetet 2017.évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére
6./2017.(01.26.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a
40/2016.(08.25.) Kt. határozatát és az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és
átvételéről szóló 15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján a Szentkirályszabadja
Baráti Kör Egyesület (8225 Szentkirályszabadja, Erdősétány u. 22.) részére biztosított
vissza nem térítendő működési támogatás kifizetési módját előfinanszírozásról
utófinanszírozásra változtatja.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
7./2017.(I.26.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a tulajdonában álló Szentkirályszabadja
097/1 hrsz-ú külterületi szántó földterületének hasznosítására pályázati felhívást tesz
közzé a mellékelt pályázati felhívás alapján.
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázati felhívást
tesz közzé, melyben haszonbérletre ajánlja fel a következő ingatlant:
Hrsz

097/1

Művelési ág
szántó 7,31
aranykorona

Terület
(m2)
3010

Az önkormányzat tulajdoni
hányada
1/1

Haszonbérlet
kezdete
2017. március 1.

Minimális haszonbérleti díj mértéke
6579Ft/év (900
Ft/aranykorona/év)

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 13. (péntek) 13 óra (írásban, 1
példányban)
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Benyújtás
helye:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzat
Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.
A pályázatot zárt borítékban kell leadni, melyen fel kell tüntetni:
Önkormányzati termőföld haszonbérlete
2017. február 13. 13.00-ig felbontani tilos.

8225

Pályázat bontása: 2017. február 13. 13 óra 00 perckor az önkormányzati
nagytermében. A pályázat bontása nyilvános, melyre, külön meghívót nem küldünk.
A pályázatnak tartalmazni kell:
Mellékelt pályázati adatlapot valamint a pályázati adatlaphoz tartozó nyilatkozatokat.
Eredményhirdetés: a bontást követő 30 napon belül Szentkirályszabadja Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el és dönt a pályázat eredményéről. A
Képviselő-testület döntését 5 munkanapon belül minden pályázó kézhez kapja.
A haszonbérletre vonatkozó feltételek:
•
A haszonbérlet időtartama határozott idejű a szerződésben szereplő kezdő
időponttól számított 5 évig érvényes.
•
A haszonbért időszakonként utólag, de legkésőbb a naptári év végéig kell
teljesíteni (december 31.) a haszonbérbeadó által kiadott számla ellenében átutalási
formában.
•
A haszonbérlő köteles az ingatlant rendeltetésszerűen használni, azt jó gazda
gondosságával szakszerűen művelni.
Eredménytelen a pályázat amennyiben pályázó:
•
Az ajánlattételi határidő után nyújtotta be az ajánlatát
•
Nem felel meg a felhívásban foglalt feltételeknek
•
Helyett más nyújt be ajánlatot
A benyújtott ajánlatokkal kapcsolatosan hiánypótlásra nincs lehetőség.
Érdeklődni: Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal, 8225 Szentkirályszabadja,
Petőfi S. u. 12. Tel.: 88/599-310
8./2017.(I.26.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a beérkezett
utcanév javaslatok alapján úgy dönt, hogy az alábbi ingatlanok vonatkozásában a
közterület elnevezési eljárást a közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól
szóló 6/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet szabályai szerint megindítja:
1.
675/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út – Felsődomb utca
2.
675/25 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út – Alsódomb utca
3.
675/32 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út – Petőfi Sándor utca
Felhatalmazza Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt a szükséges intézkedések megtételére.
9./2017.(I.26.) Kt. határozat
1.
A Szentkirályszabadja Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
Kormányának felhívása alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi helyi
közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati
programjában tagként a Balatonalmádi Város Önkormányzatával (mint konzorciumi
vezető) közös konzorciumban megvalósuló a 2. célterületen belül függesztett és
vontatott munkagép és eszközök beszerzésére pályázatot nyújt be.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi taggal való
tárgyalások lefolytatására, valamint a konzorciumi megállapodás előkészítésére és a
„Konzorciumi együttműködési Megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására”
elnevezésű dokumentum aláírására.
3.
A
Képviselő-testület
a
pályázati
projekt
megvalósításához,
az
eszközbeszerzéshez szükséges 609.600,-Ft önrészt valamint a projektmenedzsmenti
feladatokhoz szükséges 40.400,-Ft pénzösszeget 2017.évi költségvetésében biztosítja .
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: (értesítés megküldésére)
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10./2017.(01.26.) Kt.határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által megküldött, az iskolák felvételi
körzetéhez kapcsolódó dokumentumot és településünk vonatkozásában azzal egyetért
az alábbiak szerint:
Szentkirályszabadja község számára a kötelező felvételt biztosító iskola:
037137 - Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola
8192 Hajmáskér, Iskola u. 1.
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola Szent István Király Tagiskolája
8225 Szentkirályszabadja, József A. u. 6.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.február 15. (megküldés az illetékes járási hivatal felé)
11./2017.(01.26.)KT határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
Társulási Megállapodás alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata által elkészített, a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. A
Képviselő-testület véleményezési jogkörében elfogadásra javasolja a Balatonalmádi
Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosítását.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.január 31. (a tájékoztatásra)
12./2017.(01.26.)KT határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Rákóczi Szövetség
által a Felvidéken meghirdetett, magyar iskolába beíratott gyermekek „Beiratkozási
Ösztöndíj Programját ”4 x 10.000 Ft, azaz összesen negyvenezer forint összeggel
támogatja a 2017.évi költségvetésének terhére. A támogatás vissza nem térítendő,
kifizetését banki átutalással biztosítja a Képviselő-testület.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
13./2017.(01.26)KT határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 2016.évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
14./2017.(II.23.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést elfogadja.
15./2017.(II.23.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a
Balatonalmádi Szociális Társulás 2017. évi költségvetését.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
16./2017.(II.23.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1.2017. évben 850.000,-Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a Bakony és
Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS)
címbirtokos szervezet részére.
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2.Kifejezi szándékát, hogy részt vesz a HACS által elkészített Helyi Fejlesztési Stratégia
Helyi közösségépítő és együttműködési programok támogatása című intézkedésre
6.725.000,-Ft keretösszeg erejéig, a forrás lekötésére projektet tervez.
3.A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület és az Önkormányzat közötti
támogatási szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.március 10. (a döntés közlésére)
17./2017.(II.23.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei
összegét valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét az államháztartásról szóló törvény
29./A §-ában foglaltak alapján a határozat mellékletét képező tartalommal állapítja meg.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi
18./2017.(II.23.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a
Növényorvos 2005. Kertészeti és Növényvédelmi Szolgáltató Kft-től (8445 Csehbánya,
Fő u. 37/A) - az általa benyújtott árajánlat alapján- a településen található 66 db
vadgesztenyefa vadgesztenyelevél - aknázómoly elleni védekezési munkáit (évi 3x
permetezés) nettó 217.800,- Ft + ÁFA értékben.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.február 28. (a szerződés aláírására)
19./2017.(II.23.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a
tulajdonában lévő 456/1 hrsz-on nyilvántartott, 194 m2 alapterületű, „kivett közterület,
büfé” megnevezésű ingatlan
törzsvagyonból
történő
kivonásához
és
a
forgalomképtelen törzsvagyon besorolású ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonhoz
sorolja át.
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a vonatkozó
földhivatali eljárás
lebonyolítására, a hatályos vagyonrendelet módosításának
előterjesztésére valamint ingatlanvagyon kataszterben a forgalomképes ingatlan vagyoni
körbe történő átvezetésre.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
20./2017.(II.23.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
„Tájékoztató és döntéshozatal a Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér birtokba adási
eljárása ügyében” című napirendet zárt ülésen tárgyalja.
A zárt ülés elrendelését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában rögzített felhatalmazás alapján
állapította meg a Képviselő-testület. A jelentős értékű vagyonhoz kapcsolódóan az
önkormányzat üzleti érdekét sértené a napirend nyilvános tárgyalása.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
22./2017.(III.13.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonja a 097/1
hrsz-ú ingatlan haszonbérletére vonatkozó pályázati kiírást. Felhatalmazza Gyarmati
Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az új pályázati kiírás
előkészítésére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.április 15.
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23./2017.(III.13.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
2017.évben a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által
szervezett lomtalanítást gyűjtőpontos lomtalanítás formájában biztosítja.
A Képviselő-testület a Szolgáltató kérésére, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
bevezetése miatt úgy határoz, hogy a Kossuth utcán található szelektív hulladékgyűjtő
szigetet megszünteti.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
24./2017.(III.13.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
csatlakozik az EFOP -1.5.2 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni
térségben című pályázat megvalósítására létrejövő konzorciumhoz. A konzorcium
vezetését és a gesztori feladatokat Balatonfüred Város Önkormányzat látja el.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
25./2017.(III.13.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a
19./2017.(II.23.) Kt. határozatát az alábbiak szerint:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a
tulajdonában lévő 456/1 hrsz-on nyilvántartott, 194 m2 alapterületű, „kivett közterület,
büfé” megnevezésű ingatlan
törzsvagyonból
történő
kivonásához
és
a
forgalomképtelen törzsvagyon besorolású ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonhoz
sorolja át „kivett, beépítetlen terület és büfé” megnevezéssel.
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a vonatkozó
földhivatali eljárás
lebonyolítására, a hatályos vagyonrendelet módosításának
előterjesztésére valamint ingatlanvagyon kataszterben a forgalomképes ingatlan vagyoni
körbe történő átvezetésre.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
26./2017.(III.17.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
„Tájékoztató és döntéshozatal a Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér birtokba adási
eljárása ügyében” című napirendet zárt ülésen tárgyalja.
A zárt ülés elrendelését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában rögzített felhatalmazás alapján
állapította meg a Képviselő-testület. A jelentős értékű vagyonhoz kapcsolódóan az
önkormányzat üzleti érdekét sértené a napirend nyilvános tárgyalása.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
31./2017.(III.30.) KT. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a MIR Mérésés Irányítástechnikai Kft-vel a háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában
történő ellátására létrejött megállapodás 4. számú módosítását.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a megállapodás aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
32./2017.(III.30.) KT. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Dr.Frank és
Társa Egészségügyi és szolgáltató Bt-vel a házi gyermekorvosi körzet alapellátás
gyógyító-megelőző feladatainak ellátására létrejött megállapodás 1. számú módosítását.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a megállapodás aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
33./2017.(III.30.) KT. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az
önkormányzati tulajdonban lévő 0124/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítését.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a döntés-előkészítő javaslat kidolgozására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.június 30.
34./2017.(III.30.) KT. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat
önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervét.
Felelős: Szántód László jegyző (a közzétételért)
Határidő: 2017. március 31.

Képviselő-testülete

elfogadja

az

35./2017.(III.30.) KT. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi a szándékát,
hogy a fenntartásában működő Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvodában
intézményátszervezést hajt végre az alábbiak szerint:
1. Az intézmény telephelyének megszüntetése
2. A telephelyhez kapcsolódó, a feladatellátást szolgáló vagyon megszüntetése
3. A kapacitásbővítéshez kapcsolódó intézményi létszám módosítása
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a képviselő-testületi döntés meghozatalához szükséges véleményeztetési eljárás
lefolytatására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.június 30.
36./2017.(III.30.) KT. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet alapján
elfogadja az önkormányzati vagyon gyarapítását a kialakuló 294/2 és 294/3 hrsz-ú
ingatlanok vonatkozásában. Az önkormányzat tulajdonába kerülnek a 294/2 hrsz-ú 108
m2-es kivett közterület és a 294/3 hrsz-ú 68 m2-es kivett közút ingatlanok. Az
ingatlanszerzés módja ajándékozás, így a fizetési feltételek és az ajánlati kötöttség
időtartamáról a Képviselő-testület nem rendelkezik.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármester a szükséges intézkedések megtételére és
az ajándékozási és megosztási szerződés aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.április 30. (a szerződés aláírására)
37./2017.(IV.12.) KT. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
097/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan haszonbérletére vonatkozó kiírás 22./2017.(03.13.) számú Kt. határozatban megállapított - előkészítési határidejét
2017.augusztus 15-re változtatja.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő:2017.augusztsu 15. (az előkészítésre)
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:
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A víziközmű-rendszerhez
tartozó települések

Víziközmű
könyv szerinti nettó értéke
2016.12.31.
Ft

Veszprém
Szentkirályszabadja
Nemesvámos
Hidegkút
Tótvázsony
Összesen

Tulajdoni arány %

2 064 885 845

84

12 377 899

0.5

168 222 744

7

22 210 667

1

186 265 609

7.5

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.
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 víziközmű rendszer vonatkozásában, a tulajdoni arányok az alábbiak szerint kerüljenek
meghatározásra:

A víziközmű-rendszerhez
tartozó települések
Veszprém

Víziközmű
könyv szerinti nettó értéke
2016.12.31.
Ft

Tulajdoni arány %

8 190 287 951

94.9

Nemesvámos

130 398 193

1.5

Veszprémfajsz

15 584 564

0.2

13 486 415

0.2

Hajmáskér
Szentkirályszabadja
Összesen

278 715 615

3.2

8 628 472 738

100
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2. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
21-11767-1-005-00-00i azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító 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

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 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.
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 tagdíjkiegészítésként 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.
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)
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.
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Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: legkésőbb 2017.május 2.(a pályázat benyújtására)
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.
44./2017.(04.27.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
„454/2 és 456/1 hrsz-ú ingatlan ügye” című napirendet zárt ülésen tárgyalja.
A zárt ülés elrendelését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában rögzített felhatalmazás alapján
állapította meg a Képviselő-testület. A vagyonhoz kapcsolódóan az önkormányzat üzleti
érdekét sértené a napirend nyilvános tárgyalása.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
46./2017.(05.18.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belterületi utak és
csapadékvíz rendszer építése, felújítása” tárgyú munkálatokra kiírandó közbeszerzési
eljárásra az alábbi ajánlattevőket hívja meg:
Sorszám
1
2
3
4
5

Név
Cím
Telephely
MEZŐ-BAU INVEST 09 1115 Budapest, Etele
u.a.
Kft.
út 48/B. I. em. 7
8400 Ajka, Ipari park
BAUMIDEX Kft.
u.a.
északi szektor 3/1
8100 Várpalota,
PALOTA-ÚT-ÉP Kft.
u.a.
Hermann Ottó utca 5
8420 Zirc, Három-hegyi
ZIRCI ÉPÍTŐ Kft.
u.a.
utca 2
1117 Budapest, Gábor
STRABAG Általános
8200 Veszprém - Litér,
Dénes utca 2.
Építő Kft.
Aszfaltkeverő telep
(Infopark D épület)

Képviselő

e-mail cím

Győri Sándor

gyorisamb@gmail.com

Pék Attila

baumidex@baumidex.hu

Nagy József

palotautep@gmail.com

Kavalecz Tibor

kavalecztibor78@gmail.com

Liszi Zoltán

zoltan.liszi@strabag.com

Felelős: Szántód László Bíráló Bizottság elnöke
Határidő: 2017. június 2. (ajánlattételi felhívások kiküldésére)
47./2017.(05.25.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő–testülete elfogadja az
Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékeléséről szóló beszámolót.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
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Határidő: 2017.június 10. (megküldésre)
48./2017.(05.25.) KT. határozat
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
jóváhagyja
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi gazdálkodásáról készült
beszámolóját.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
49./2017.(05.25.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi belső
ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: azonnal
50./2017.(05.25.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lefolytatott
véleményezési eljárás során beérkezett vélemények figyelembevételével úgy határoz,
hogy
fenntartásában
működő
Szentkirályszabadjai
Szivárvány
Óvodában
intézményátszervezést hajt végre az alábbiak szerint:
1. Az intézmény telephelyének megszüntetése
2. A telephelyhez kapcsolódó, a feladatellátást szolgáló vagyon megszüntetése
3. A kapacitásbővítéshez kapcsolódó intézményi létszám módosítása
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
51./2017.(05.25.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a
fenntartásában
működő
Szentkirályszabadjai
Szivárvány
Óvodában
intézményátszervezési döntéséhez kapcsolódó alapító okirat módosítást és az új
egységes szerkezetű alapító okiratot. A módosított alapdokumentumok hatályba
lépésének dátuma 2017.július 1.
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: 2017.július 1.
52./2017.(06.29.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Veszprémi
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának Szentkirályszabadja Község
közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját.
53./2017.(06.29.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belterületi utak és
csapadékvíz rendszer építése, felújítása" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban a
beérkezett ajánlatok közül érvényes ajánlattevőnek nyilvánítja a Palota-Út-Ép Kft-t (8100
Várpalota, Hermann Ottó utca 5.), a Strabag Általános Építő Kft-t (1117 Budapest,
Gábor Dénes u.2. Infopark „D” épület) és a Baumidex Kft-t (8400 Ajka, Ipari Park, Északi
Szektor III/1), mert az általuk benyújtott ajánlatok megfeleltek a felhívásban, a
dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak.
A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül érvénytelen ajánlattevőnek nyilvánítja a
Mező-Bau Invest 09 Kft-t (1115 Budapest, Etele út 48/B I.em7.), mert az általa benyújtott
ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény 73.§ (1) bekezdés e)
pontjában foglaltak alapján érvénytelen, mivel a hiánypótlási felszólításban foglaltakra
nem nyújtotta be a hiánypótlását.
54/2017.(06.29.) KT. határozat
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Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belterületi utak és
csapadékvíz rendszer építése, felújítása" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás
megvalósítására rendelkezésre álló 43.869.194,-Ft összegű pályázati támogatásból
biztosított anyagi fedezetet megemeli a beérkezett, érvényes ajánlatok
figyelembevételével 80.669,-Ft-tal. A Képviselő-testület a különbözetet saját forrásból,
2017.évi költségvetésének terhére biztosítja.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
55./2017.(06.29.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belterületi utak és
csapadékvíz rendszer építése, felújítása" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyerteseként az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Strabag
Általános Építő Kft-t (1117 Budapest, Gábor Dénes u.2. Infopark „D” épület) hirdeti ki a
nettó 34.606.191,-Ft összegű ajánlati ár figyelembevételével.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a közbeszerzési eljárás nyertesével a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
56./2017.(06.29.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013-2018.időszakra
vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Tervét áttekintette és úgy határoz az előterjesztés
alapján, hogy annak felülvizsgálatára jelenleg nincs szükség.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
57./2017.(06.29.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 42. sorszámú
Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 20182032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi
pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény ll. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet
készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő
Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való
képviseletre szól.
Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és
szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása
érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére
elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a
BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017. július 5.
58./2017.(06.29.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 56. sorszámú
Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse,
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megtárgyalta a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére
vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény ll. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet
készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő
Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való
képviseletre szól.
Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és
szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása
érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére
elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a
BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017. július 5.
59./2017.(06.29.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Szentkirályszabadja teljes közigazgatási területére elkészítendő Településképi Arculati
Kézikönyv (TAK) és településképi önkormányzati rendeletének elkészítésével megbízza
a Város és Ház Bt-t (1149 Budapest, Várna utca 12-14.). A tervezési díj összege bruttó
829.600,-Ft
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017. július 10. (szerződéskötésre)
60./2017.(06.29.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2016/2017 nevelési évéről szóló beszámolóját.
61./2017.(06.29.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
lakosság részére biztosítandó ingyenes ügyvédi ügyfélfogadásra, tanácsadásra
vonatkozóan megállapodást köt Dr.Perger Orsolya ügyvéddel (8200 Veszprém, Kossuth
u.10. 1/014) a 2017.szeptember 1-től 2017.október 31-ig tartó időszakra. A szolgáltatás
díja: 30.000,-Ft/hó.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a szerződés aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.augusztus 15. (a szerződéskötésre)
62./2017.(06.29.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
tagként csatlakozni kíván a Fényszarvas Szociális Szövetkezethez (8200 Veszprém,
Rózsa u.13.). A csatlakozáshoz szükséges 30.000,-Ft összegű egyszeri belépési díjat
2017.évi költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.július 30.
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63./2017.(06.29.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „A
repülőtér ingatlanokat érintő együttműködési megállapodás felülvizsgálata” című
napirendet zárt ülésen tárgyalja.
A zárt ülés elrendelését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában rögzített felhatalmazás alapján
állapította meg a Képviselő-testület. A jelentős értékű vagyonhoz kapcsolódóan az
önkormányzat üzleti érdekét sértené a napirend nyilvános tárgyalása.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
70./2017.(06.29.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
2017.évi Szent István napi ünnepség megrendezésére 2017.augusztus 19-én kerül sor,
helyszíne pedig a Nemzedékek Háza ingatlan.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
71./2017.(08.01.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
pályázatot nyújt be „Bölcsőde építés Szentkirályszabadján” címmel a TOP 1.4.1-16-VE1
számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.augusztus 15. (a pályázat benyújtására)
72./2017.(08.01.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
pályázatot nyújt be a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című, TOP-3.1.1-16VE1 számú pályázati felhívásra. A projekt tartalma: Járdaépítés a Balatoni úton és az
Ady utca - Rákóczi utca - Balatoni út csomópont forgalombiztonsági korszerűsítése.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.augusztus 15. (a pályázat benyújtására)
73./2017.(08.01.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9 pont szerinti
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatásra pályázatot nyújt be.
A Képviselő-testület az igényelt 24 erdei m3 tűzifa mennyiséghez szükséges 1000,-Ft
/erdei m3 +ÁFA összegű önrészt biztosítja és vállalja a szállítási költségeket.
A Képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.augusztus 25. (a támogatási igény benyújtására)
74./2017.(08.14.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
tulajdonában lévő 097/1 hrsz-ú ingatlant nem kívánja hasznosítani, arra vonatkozóan
sem adásvételi, sem haszonbérleti pályázat kiírását nem kezdeményezi.
75./2017.(08.30.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 93./2015.(XI.26.) KT. határozatát.
13

76./2017.(08.30.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017./2018. tanév
vonatkozásában beiskolázási támogatásként a szentkirályszabadjai állandó lakhellyel
rendelkező és középfokú intézményekben tanulók részére 8.000,-Ft-ot biztosít. Nem
igényelheti a támogatást az, aki a tankönyveit térítésmentesen vehette át. A tanulók
kérelméhez csatolni kell a tankönyvek kifizetéséről szóló igazolást.
A beiskolázási támogatás finanszírozásával kapcsolatos pénzeszközöket az
Önkormányzat a 2017.évi költségvetéséből fedezi.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.szeptember 15. (a kérelmek benyújtására)
77./2017.(08.30.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem
zárja ki a döntéshozatalból Sikosné Szücs Marianna képviselőt a „Szentkirályszabadja
Baráti Kör Egyesület kérelme” című napirend döntéshozatalából.
78./2017.(08.30.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 15/2013.(XI.08.) önkormányzati
rendelet alapján a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület (8225 Szentkirályszabadja,
Erdősétány u. 22.) részére 100.000,-Ft összegű vissza nem térítendő működési
támogatást nyújt a 2017. évi költségvetéséből. Az Önkormányzat a kifizetés módját
előfinanszírozásban, banki átutalással határozza meg.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az önkormányzati rendeletben
meghatározott előírások szerinti támogatási megállapodást aláírja.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017. december 15. (az elszámolásra)
79./2017.(08.30.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 15/2013.(XI.08.) önkormányzati
rendelet alapján Pipó Tímea (8225 Szentkirályszabadja, Ady u.11/D) részére, Pipó Fanni
12. Sudoku világbajnokságon történő részvételére 30.000,-Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást nyújt a 2017. évi költségvetéséből. Az Önkormányzat a kifizetés
módját előfinanszírozásban, banki átutalással határozza meg.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az önkormányzati rendeletben
meghatározott előírások szerinti támogatási megállapodást aláírja.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017. december 15. (az elszámolásra)
80./2017.(08.30.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Gyarmati
Katalin polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 1309 hrsz-ú ingatlan
jelenlegi helyzetével, állapotával, hasznosítási lehetőségeivel kapcsolatban készítsen
előterjesztést a testület részére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.november 1.
81./2017.(08.30.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
023/1, a 023/5 és a 030 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, Natura2000 besorolású
ingatlanok karbantartására, legeltetési célú használatára megállapodást köt Dobó István
(Balatonkenese, Benczúr Gy.u.20.) gazdálkodóval.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a megállapodás aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
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82./2017.(08.30.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja és elfogadja a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodást.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a megállapodás aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.szeptember 1. (a megállapodás aláírására.)

83./2017.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést elfogadja.
84./2017.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
elfogadja a Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer víziközműveire (MEKH
azonosító kód: 11-11767-1-005-01-02) a korábbi üzemeltetési szerződések
egységesítésével az új egységes vagyonkezelési szerződést a Bakonykarszt Zrt-vel.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.október 5.
85./2017.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
elfogadja a Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer
víziközműveire (MEKH azonosító kód: 21-11767-005-00-00) a korábbi üzemeltetési
szerződések egységesítésével az új egységes vagyonkezelési szerződést a
Bakonykarszt Zrt-vel.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.október 5.
86./2017.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során maradéktalanul annak megfelelően jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokat
és
a
pályázatokról
hozott
döntését
a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPERBursa rendszerben rögzíti.
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás
feltételeivel.
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Felelős: Gyarmati Katalin polgármester a nyilatkozat aláírásáért
Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető a nyilatkozat elküldéséért és a pályázat
előkészítéséért
Határidő: 2017.október 2. (nyilatkozat megküldésére)
87./2017.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 15/2013.(XI.08.) önkormányzati
rendelet alapján a Szentkirályszabadjai Római Katolikus Plébánia (8225
Szentkirályszabadja, Petőfi u.6.) részére, az általa szervezett zarándokúton résztvevő
szentkirályszabadjai gyermekek térítési díjának átvállalásával 7.500,-Ft összegű vissza
nem térítendő támogatást biztosít a 2017. évi költségvetéséből. Az Önkormányzat a
kifizetés módját előfinanszírozásban, banki átutalással határozza meg.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az önkormányzati rendeletben
meghatározott előírások szerinti támogatási megállapodást aláírja.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017. december 20. (az elszámolásra)
88./2017.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által megküldött, az
iskolák
felvételi
körzetéhez
kapcsolódó
dokumentumot
és
településünk
vonatkozásában azzal egyetért az alábbiak szerint:
Szentkirályszabadja község számára a kötelező felvételt biztosító iskola:
037137 - Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola
8192 Hajmáskér, Iskola u. 1.
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola Szent István Király Tagiskolája
8225 Szentkirályszabadja, József A. u. 6.
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos
helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi bontásban:
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola
Szent István Király Tagiskolája

7 fő hátrányos helyzetű
2 fő halmozottan hátrányos helyzetű

Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.október 31. (megküldés az illetékes járási hivatal felé)
89./2017.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az MVM Partner Zrt.
(1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) villamos energiavásárlási árajánlata alapján
szerződést kíván kötni az alábbi felhasználók vonatkozásában:
a.)
a Szentkirályszabadja Község Önkormányzat, mint felhasználó az MVMP-AJ273352/00 számú vonatkozó szerződéstervezet alapján a 2018. január 1-től 2018.
december 31-ig terjedő teljesítési időszakra.
b.) a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal, mint felhasználó az MVMP-AJ273344/00 számú szerződéstervezet alapján a 2018. január 1-től 2018. december 31-ig
terjedő teljesítési időszakra.
c.) továbbá szerződést kíván kötni a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda, mint új
szerződő fél vonatkozásában az MVMP-AJ-273325/00 számú szerződéstervezet
alapján villamos energiavásárlásra 2017. szeptember 7-től 2018. december 31-ig
terjedő teljesítési időszakra.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, az óvodavezetőt valamint a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére és a szerződések aláírására.
Felelős Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017. szeptember 29. (tájékoztatásra)
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90./2017.(10.04.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Szentkirályszabadja
Községért
Közalapítvány
„v.a.”
megszüntetésének
kezdeményezését követően esedékes 2014., 2015., 2016. és 2017.évi pénzügyi
beszámolóit, záró beszámolóját, valamint végelszámolói zárójelentését.
A Képviselő-testület elfogadja továbbá a Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány
„v.a.” vagyonfelosztását a 20.608.500,-Ft értékű ingatlan valamint a 9.454.,-Ft
pénzeszköz, mint teljes vagyon vonatkozásában. A Közalapítvánnyal kapcsolatosan
felmerülő egyéb költségeket Szentkirályszabadja Község Önkormányzata viseli. A
Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány „v.a” iratanyagai Szentkirályszabadja
Község Önkormányzatánál kerülnek elhelyezésre.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.október 10. (tájékoztatásra)
91./2017.(10.16.) KT. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
„Szentkirályszabadja Község Önkormányzat és a Hidroplan-Nord Kft közötti bérleti
szerződés elfogadása” című napirendet zárt ülésen tárgyalja.
A zárt ülés elrendelését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában rögzített felhatalmazás alapján
állapította meg a Képviselő-testület. A jelentős értékű vagyonhoz kapcsolódóan az
önkormányzat üzleti érdekét sértené a napirend nyilvános tárgyalása.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
93./2017.(XI.30.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adók
felülvizsgálata során az alábbi javaslatok rendeletbe történő beépítését támogatja:
1. a helyi iparűzési adó mértéke változatlan marad 1,8%-os mértéken
2. a magányszemélyek kommunális adójának mértékét 2018.január 1-től 8.500,Ft/adótárgy mértékben határozza meg.
94./2017.(XI.30.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem
zárja ki a döntéshozatalból Dr.Kun Gazda Melinda képviselőt az „Előterjesztés a helyi
adókról
szóló
önkormányzati
rendelet
felülvizsgálatáról”
című
napirend
döntéshozatalából.
95./2017.(XI.30.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adók
felülvizsgálata során támogatja a háziorvosok helyi iparűzési adó mentességével
kapcsolatos szabályozás előterjesztés szerinti beépítését a rendeletbe.
96./2017.(XI.30.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.)KPM-BM együttes rendelet 14.§ l)
bekezdése értelmében 20t „súlykorlátozó”, valamint azt kiegészítő „kivéve célforgalom”
táblát helyez el az összes Szentkirályszabadja bevezető útszakaszain található, lakott
terület kezdetét jelző táblák alá.
97./2017.(XI.30.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet alapján
elfogadja az önkormányzati vagyon gyarapítását a 89/3 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.
Az önkormányzat tulajdonába kerül a 89/3.hrsz-ú 251m2-es kivett közút ingatlan.
17

Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a terület átadására vonatkozó
szerződést készítse elő Dr.Hegedűs Tamás ügyvéd úr közreműködésével. A Képviselőtestület az ügylethez szükséges kiadásokat költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2018.január 30. (a szerződések előkészítésére, előterjesztésére)
98./2017.(XI.30.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett „A” típusú pályázat keretében 6 pályázót
támogat 7.000,-Ft/fő/hó összegben.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017. december 8. (a támogatási döntések megküldésére)
99./2017.(XI.30.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja és elfogadja
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat közötti együttműködési
megállapodást.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a megállapodás aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.december 20. (a megállapodás aláírására.)
100./2017.(XI.30.) Kt határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
lakosság részére biztosítandó ingyenes ügyvédi ügyfélfogadásra, tanácsadásra
vonatkozóan megállapodást köt Dr. Perger Orsolya ügyvéddel (8200 Veszprém, Kossuth
u.10. 1/014) a 2018.január 1-től 2018.február 28-ig tartó időszakra. A szolgáltatás díja:
30.000,-Ft/hó.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a szerződés aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.december 20. (a szerződéskötésre)
101./2017.(XI.30.) Kt határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi védőnői
munkakör vonatkozásában a helyettesítésre kiírt pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja. A védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására 2017.december 1-től
2018.január 15-ig megbízza Borbélyné Horváth Anikó védőnőt.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármester, hogy a
helyettesítésre vonatkozó új pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.
Felhívja Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2017.december 1. (helyettesítési megbízás aláírására)
2017.december 8. (új pályázati felhívás közzétételére)
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