Határozatok 2016 (nyílt ülés)
1./2016.(I.28.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó
üléstervet elfogadja.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
2./2016.(I.28.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Gyarmati
Katalin polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését a határozat mellékletét
képező dokumentum szerint.
Felelős: Szántód László jegyző
3./2016.(I.28.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség Veszprém
Cholnoky Városrész Egyesület részére 60.000 Ft, azaz összesen hatvanezer Ft
támogatást biztosít a 2016.évi költségvetésének terhére.
A Képviselő-testület a támogatást az Egyesület polgárőr egyenruha beszerzéséhez adja
előfinanszírozással, kifizetését banki átutalással biztosítja.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
támogatásról szóló megállapodás aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
4./2016.(I.28.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Rákóczi Szövetség
által a Felvidéken meghirdetett, magyar iskolába beíratott gyermekek „Beiratkozási
Ösztöndíj Programját ”6 x 10.000 Ft, azaz összesen Hatvanezer Ft összeggel támogatja
a 2016.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
5./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Balatonalmádi Szociális Társulás 2016. évi költségvetését.

elfogadja

a

6./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a kistérségi
központi orvosi ügyelet számára új autó 2016. év I. negyedévi beszerzéséhez,
amennyiben az orvosi ügyelet kötelező önkormányzati feladat közös ellátásában
részvevő önkormányzatok vállalják a lakosságarányos hozzájárulás – előfinanszírozás
keretében, utólagos elszámolás melletti - átadott pénzeszköz címen történő átutalását
2016. I. negyedévben, legkésőbb 2016. március 31-ig a gesztor Balatonalmádi Város
Önkormányzat számára.
A hozzájárulás önkormányzatra jutó 343.577,-Ft összegű pénzügyi fedezetét a 2016. évi
költségvetésben biztosítja.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a központi orvosi ügyelet által jelenleg használt
Suzuki SX4 1.6 GS típusú autót a gesztor Balatonalmádi Város Önkormányzata
értékesítse, az értékesítésből realizálódott bevételt lakosság arányosan felosztva utalja
a központi ügyelet közös szervezésében részvevő önkormányzatok számára.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.március 1. (tájékoztatásra)
7./2016.(II.25.) 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
(melléklet)
8./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függeléknek módosítását.
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: 2016.március 1. (A kérelem benyújtására a MÁK felé)
9./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a
Növényorvos 2005 Kft-től (8200 Veszprém, Cserepes u. 1/b) - az általa benyújtott
árajánlat alapján- a településen található 66 db vadgesztenyefa vadgesztenyelevél aknázómoly elleni védekezési munkáit (évi 3x permetezés) nettó 198.000,- Ft + ÁFA
értékben.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.március 11. (a szerződés aláírására)
10./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 2015.évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
11./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentkirályszabadjai
Szivárvány Óvoda és az Egészségház parkoló és megközelítő területek burkolási
munkáinak elvégzésével megbízza a Fűzfő-Építő Kft-t.
A vállalkozói díj összege: nettó 2.800.000,-Ft (bruttó: 3.556.000,-Ft)
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin
Határidő: 2016.március 1. (a szerződés aláírására)
12./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza az Első
Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft-t a „Foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című, TOP-1.4.1-15 számú pályázati konstrukció projekt előkészítési
munkáinak elvégzésével. A projekt tartalma: Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda
játszó- és fejlesztőeszközök beszerzése.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.március 15. (a megállapodás aláírására)
13./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Via Futura
Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (8200 Veszprém, Budapest u.2.) a
Szentkirályszabadja, Balatoni út járda építéséhez valamint az Ady utca-Rákóczi utca-

Balatoni út csomópont forgalombiztonsági korszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésével. A tervkészítés díja: 1.650.000,-Ft +ÁFA.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.március 10. (a megállapodás aláírására)
14./2016.(II.25.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza az Első
Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft-t a „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” című, TOP-3.1.1-15 számú pályázati konstrukció projekt
előkészítési munkáinak elvégzésével. 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
és a vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.március 15. (a megállapodás aláírására)
15/2016.(III.29.)KT határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
tulajdonában lévő Balatoni út 19. szám alatti, volt háziorvosi rendelő
helyiséget térítésmentesen biztosítja a Veszprémi Rendőrkapitányság
részére a körzeti megbízotti feladatok ellátására továbbá vállalja a
működtetéshez kapcsolódó költségeket.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

16./2016.(III.29.)KT határozat
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1.
függeléknek módosítását.
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: 2016.március 29. (A kérelem benyújtására a MÁK felé)
17/2016.(III.29.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
az önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervét.
Felelős: Szántód László jegyző (a közzétételért)
Határidő: 2016. március 31.
18./2016.(IV.26.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
„Tájékoztató és döntéshozatal a Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér ügyének jelenlegi
helyzetével valamint a kapcsolódó önkormányzati vagyonnal és annak hasznosításával
kapcsolatban” 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

A 19/2016.(IV.26.) határozat zárt ülésen született.
20./2016.(IV.26.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete I. 7.pont és a III.1.pont alapján a
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati
támogatás elnyerése érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
intézkedésre, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás a Polgármesteri Hivatal
bankszámlájára kerüljön átutalásra.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő:legkésőbb 2016.május 2.(a benyújtásra)
21./2016.(IV.26.) KT határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatokról szóló jelentést elfogadja.

a

lejárt

határidejű

22./2016.(IV.26.) KT határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő–testülete elfogadja az Önkormányzat
2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló
beszámolót.
Felelős:Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.június 10. (megküldésre)
23./2016.(IV.26.) KT határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Balatonalmádi
Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. évi gazdálkodásáról készült beszámolóját.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
24./2016.(IV.26.) KT határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső
ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: azonnal
25./2016.(IV.26.) KT határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kelet-Balatoni
Térség Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 6. számú módosítását
elfogadja,- a határozat mellékletét képező tartalommal - mely 2016. július 1. napján
lép hatályba.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási megállapodás
módosítását – a társult önkormányzatok Társulási megállapodása 6. számú
módosítását jóváhagyó határozat birtokában – aláírja.
A Képviselő-testület felkéri a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal
jegyzőjét, hogy a Társulási megállapodás módosítását küldje meg a Magyar
Államkincstárnak és a megyei kormányhivatalnak.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.május 31. (tájékoztatásra)
26./2016.(IV.26.) KT határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a postai szolgáltatás helyben történő
biztosítása érdekében a Magyar Posta Zrt (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
részére postaforgalmi tevékenység végzésének céljára bérbe adja az önkormányzat

tulajdonát képező 8225 Szentkirályszabadja, Balatoni utca 19. szám alatti 38 m2
alapterületű külön bejáraton megközelíthető üzlethelyiséget. A bérleti jogviszony
2016.07.30-tól határozatlan időre szól.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.06.15. (a szerződés megkötésére)
27./2016.(V.26.) KT határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Gyarmati Katalin polgármestert és Szántód László jegyzőt, hogy a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete I. 7.pont
és a III.1.pont alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt
pályázat keretében elnyert támogatás felhasználása - a pályázatban rögzített célok
megvalósítása érdekében- és az önkormányzat működéséhez szükséges feladatok
ellátása a Polgármesteri Hivatal fizetési számlájának igénybevételével történjen.
Felhatalmazást ad továbbá a feladatok végrehajtáshoz kapcsolódó átmeneti
szabályok megalkotására.
28./2016.(VI.30.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Veszprémi
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának Szentkirályszabadja község 2015.
évi közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolóját.
29./2016.(VI.30.) Kt. határozat
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-117671-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető
és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (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.
3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be
és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.július 10. (tájékoztatásra)
30./2016.(VI.30.) Kt. határozat
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-117671-005-01-02 MEKH kóddal rendelkező 42. sorszámú Veszprém ivóvízellátó
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (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.

3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be
és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016. július 10. (tájékoztatásra)
31./2016.(VI.30.) Kt. határozat
A Szentkirályszabadja Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Szentkirályszabadja Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló
9./2007.(IX.01.) rendeletben foglaltak alapján, beépítés céljából belterületbe vonja a
Szentkirályszabadja 093/11 hrsz-ú ingatlan, teljes területét.
Felelős: Kovács Zsolt műszaki ügyintéző
Határidő: 2016.július 10.(értesítés megküldésére)
32./2016.(VI.30.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2015/2016 nevelési évéről szóló beszámolóját.

a

33./2016.(VI.30.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Veszprém Megyei Kormányhivatal által kiadott, VEB/005/1891/2016. számú törvényességi
felhívásban foglaltakkal egyetért, az abban foglalt –a helyi építési szabályzatot érintőjogszabálysértések megszüntetéséről a megadott határidőig gondoskodik.
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: 2016.augusztus 6. (a tájékoztatás megküldésére a Kormányhivatal felé)
34./2016.(VIII.25.),
született.

35./2016.(VIII.25.),

36./2016.(VIII.25.)

határozat

37./2016.(08.25.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatokról szóló jelentést elfogadja.

a

zárt

lejárt

ülésen

határidejű

38./2016.(08.25.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási igényt kíván
benyújtani a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
3. melléklet II. 80. pontja szerint az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.
A benyújtandó fejlesztési célokhoz kapcsolódó támogatási igény mértéke:44.046.994,-Ft
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézkedésre, hogy nyertes pályázat
esetén a támogatás átutalása és felhasználása a Polgármesteri Hivatal bankszámlájának
igénybevételével történjen.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.augusztus 31. (a támogatási igény elektronikus benyújtására)
39./2016.(08.25.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete I. 7.pont és a III.1.pont
alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázatot nyújt be rendkívüli

önkormányzati támogatás elnyerése érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az intézkedésre, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás a Polgármesteri
Hivatal bankszámlájára kerüljön átutalásra.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: legkésőbb 2016.szeptember 2.(a benyújtásra)
40./2016.(08.25.) 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
2016. 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: 2016. december 15. (az elszámolásra)
41./2016.(08.25.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.évben beiskolázási
támogatásként a szentkirályszabadjai állandó lakhellyel rendelkező és általános iskolákban
vagy középfokú intézményekben tanulók részére 6.000,-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 2016.évi költségvetéséből fedezi.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.szeptember 15. (a kérelmek benyújtására)
42./2016.(08.25.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás és az ÉszakBalatoni Hulladékkezelési konzorcium hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó
szerződésének módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

43./2016.(08.25.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) és az
Önkormányzat között létrejött Vagyonkezelési Szerződés 1. számú módosítását.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a Vagyonkezelési Szerződés 1. számú
módosításának aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.szeptember 5. (az aláírásra)
44./2016.(08.25.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Veszprém
Megyei Kormányhivatal (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) és az Önkormányzat között
létrejött települési ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás 1. számú
módosítását.

Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a megállapodás 1. számú módosításának
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.augusztus 29. (az aláírásra)
45./2016.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az
alapellátási ügyeletről való gondoskodás kötelező önkormányzati feladatát továbbra is a
Balatonalmádi Központi Ügyelet szervezése jelenlegi formájának fenntartása által kívánja
működtetni, a 13 önkormányzat között a központi ügyelet közös szervezésére kötött,
érvényes keret-megállapodást hatályában fenn kívánja tartani.
Kijelenti továbbá, hogy a vele szerződéses jogviszonyban lévő házi gyermekorvos valamint
a felnőtt háziorvos beadványa ügyében úgy dönt, hogy nem tud eltekinteni a háziorvosok
központi ügyeletbe való részvételétől, ezért az érintett háziorvosok feladat-ellátási
szerződését változatlan tartalommal kívánja fenntartani.
A Képviselő-testület a feladatellátáshoz kapcsolódóan folyamatosan vizsgálja azt, hogy az
érintett lakosság számára -a költséghatékonyságot szem előtt tartva- teljeskörű, mindenre
kiterjedő és elérhető, a lehető legjobb szolgáltatásokat tudja biztosítani.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.október 7. (a tájékoztatásra)
46./2016 (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 2017. évi fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. 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 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat
és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
internet címen elérhető EPER-Bursa 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.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester a nyilatkozat aláírásáért
Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető a nyilatkozat elküldéséért és a pályázat
előkészítéséért
47./2016.(09.28.) Kt. határozat
A Szentkirályszabadja Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Szentkirályszabadja Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló
9./2007.(IX.01.) rendeletben foglaltak alapján, beépítés céljából belterületbe vonja a
Szentkirályszabadja 093/10 hrsz-ú ingatlan teljes területét.
Felelős: Kovács Zsolt műszaki ügyintéző
Határidő: 2016. október 7.(értesítés megküldésére)
48./2016.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1. és
2. számú Szavazatszámláló Bizottságokba az alábbi tagokat választja meg:

1.
számú Szavazatszámláló Bizottság:
Nagy Gáborné
Miskeyné Iván Rita
Szalainé Raft Alexandra
Szalai Jánosné
Miskey Jánosné
2.
számú Szavazatszámláló Bizottság
Mikóczi Gézáné
Fülöp Lászlóné
Erős Istvánné
Csere Ferencné
Szalai Sándorné
Felelős: Szántód László jegyző
49./2016.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete,
mint
a
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatalt fenntartó önkormányzat pályázatot nyújt be a
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívás alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a támogatás
felhívásban foglaltaknak megfelelő felhasználására, valamint az intézkedésre, hogy nyertes
pályázat esetén a támogatás a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára kerüljön átutalásra.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.szeptember 30. ( a pályázat benyújtására)
50./2016.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím alapján a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
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: 2016.szeptember 30. (a támogatási igény benyújtására)
51./2016.(11.24.)KT. határozat:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja
a
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítását és egységes
szerkezetbe foglalását.
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: 2016.november 30. (átvezetési kérelem benyújtására a MÁK felé)
52./2016.(11.24.)KT. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Veszprém
Megyei Kormányhivatal 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: 2016. november 30. (megküldés az illetékes Kormányhivatal felé)
53./2016.(11.24.)KT. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát,
hogy a feladatkörébe tartozó család- és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásával
2017.január 1.napjától a Balatonalmádi Város Önkormányzata által létrehozandó új
intézményt bízza meg feladat-ellátási szerződés keretében, amennyiben a Szociális
Társulás által fenntartott Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális
Szolgálat, mint jelenlegi szolgáltató a feladat ellátását a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása miatt nem láthatja el.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.november 30. (a határozat megküldésére.)
54./2016.(11.24.)KT. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nemzedékek
Háza IKSZT szakmai működésére vonatkozó, 2017. január 1-től 2017. június 30-ig
meghatározott szolgáltatási és programtervét.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016. november 30. (programterv megküldésére)
55./2016.(11.24.)KT. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a Szent Király Szövetség tagjaként 200.000 Ft-tal támogatja a Sajószentkirály Község
részére adományozandó Szent István mellszobor elkészíttetését.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
a vonatkozó megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület a fedezetet a 2017.évi költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
56./2016.(11.24.)KT. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett „A” típusú pályázat keretében 9 pályázót
támogat 5.000 Ft/fő/hó összegben.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016. december 15. (a támogatási döntések megküldésére)
57./2016.(XII.15.) sz. Kt.határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat megvalósítása érdekében a szükséges eszközök
beszerzésével a NemCom Kft-t (8360 Keszthely, Deák F.u.9.) bízza meg. Az
eszközbeszerzés bruttó értéke:3.294.558,-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester

58./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Védőnői Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló
beszámolóját.
59./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2016. évi közművelődési tevékenységről szóló
beszámolót.
60./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló
polgármesteri beszámolót.
61./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja a Képviselő-testület 2016. évi tevékenységéről szóló
polgármesteri beszámolót.

62./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és a Szentkirályszabadjai Polgármesteri
Hivatal munkamegosztási megállapodását.
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szántód László
Határidő: 2016.december 23. (a megállapodás aláírására)
63./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi
központi orvosi ügyelet számára történő új autó beszerzésének támogatásáról szóló
6./2016.(II.25.) számú KT határozata alapján kötött pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodás módosítását támogatja úgy, hogy a pénzeszköz felhasználásról a
használt autó értékesítését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2017. június 30-ig
el kell számolni, és a teljesült bevételek és kiadások elszámolásának
eredményeként jelentkező különbözetet a gesztor önkormányzat és a települési
önkormányzatok között rendezni kell.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételről
szóló megállapodás módosításának aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.december 31. (az aláírásra)
64./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a háziorvosi központi orvosi ügyelet közös szervezésére és támogatására
vonatkozó, Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese,
Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi, Balatonakarattya
településekkel valamint a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ
Közhasznú Non-profit Kft-vel kötött megállapodást 2016.december 31-i hatállyal
felmondja.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.december 22. (a tájékoztatásra)

65./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi
ügyelet ellátás biztosítása érdekében feladat átadási-átvállalási szerződést köt
2017.július 1. napjától az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel.
Jóváhagyja, hogy a feladatot ellátó Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
közvetlenül kössön finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral a központi orvosi ügyelet vonatkozásában.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a feladat átadási-átvállalási
szerződés aláírására.
66./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentkirályszabadja
község közvilágításának villamos energia ellátására és karbantartására vonatkozó,
a Fényforrás Közvilágítás Üzemeltető és Karbantartó Kft-vel (Litér, Petőfi u. 15.
Cégjegyzékszám: 19-09-513621) kötött szerződést meghosszabbítja 2017.
december 31-ig. A szerződés egyéb rendelkezései illetve a szolgáltatás és a
karbantartás meghatározott árai, tartalma változatlan marad.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016. december 30.(a szerződéskötésre)
67./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat
mellékletét képező - 2017. évi belső ellenőrzési tervét és utasítja a
jegyzőt a tervezett ellenőrzések végrehajtására illetve a
végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására
Felelős: Szántód László jegyző
68./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
„Ingatlanhasznosítási ügyek” című napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. Az
önkormányzati vagyonhoz kapcsolódóan az önkormányzat üzleti érdekét sértené a
napirend nyilvános tárgyalása.

