
1./2014.(I.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának 2. 
számú módosításával egyetért.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Iványi András polgármestert, hogy a 
Társulási megállapodás módosítását aláírja. 
A megállapodás módosítás a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014. február 3.(a közlésre)    

 
2./2014.(I.30.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának 1. számú módosításával egyetért.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Iványi András polgármestert, hogy a 
Társulási megállapodás 1.számú módosítását aláírja. 
A megállapodás módosítás a határozat mellékletét képezi. 
A Képviselő-testület felkéri a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó 
hivatal jegyzőjét, hogy a Társulási megállapodás módosítását 2014. 
február 20-ig küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014. február 3.(a közlésre)  
 

3./2014.(I.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2014. évre vonatkozó üléstervet elfogadja. 
Felelős: Iványi András polgármester 
 

4./2014.(I.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Szent Király Szövetség tagjaként a gesztori 
szerepet felvállalva 200.000 Ft-tal támogassa a Csíkszentkirály 
település részére adományozandó Szent István mellszobor 
elkészíttetését.  
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a gesztori feladatokkal kapcsolatos teendők ellátására. 

              Felelős: Iványi András polgármester  
 

5./2014.(I.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a közmunka program keretén belül a Petőfi 
utca, Tóth Árpád utca és a József Attila utca jelzett járdaszakasza 
ütemezett felújítására sor kerüljön. Az anyagköltség, valamint a Tóth Á. 
utcai terveztetés és engedélyeztetés költségigénye bruttó 3.300.000 Ft, 
amelyet 2014. évi költségvetéséből biztosít. 

              Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
6./2014.(II.05.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a közfeladatok ellátásához egy zárt kivitelű, áruszállító 



kishaszongépjárművet vásárol.  
Felhatalmazza Iványi András polgármestert, hogy a bemutatott és a Kádár 
Ferenc autószerelővel átvizsgáltatott Volkswagen Caddy 1.9 SDI  típusú 
gépjármű adás-vételi szerződését aláírja. 
A gépjármű megvételére 400.000 Ft keretösszeget biztosít a 2014. évi 
költségvetésben. 
Felelős: Iványi András polgármester 

Varga Valér pénzügyi csoportvezető a költségvetésbe történő  
beépítésért 

 
7./2014.(II.13.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a „Kötelező önkormányzati 
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” tárgyban vissza nem 
térítendő fejlesztési támogatást kíván igénybe venni a 4/2014.(I.31.) BM 
rendelet 1.§ (4) bekezdés b.) pontja alapján 80%-os támogatási mértékben. 
A fejlesztési támogatást az önkormányzat tulajdonát képező 205 hrsz.-ú 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda épületének fejlesztésére (bővítésére) 
kívánja igényelni. A teljes fejlesztési összeg bruttó 37.170.000,-Ft, melyből 
7.434.000,- Ft-ot önrészként 2014.évi költségvetéséből biztosít, amennyiben a 
pályázat eredményesnek bizonyul. 
Felelős Iványi András polgármester 
Határidő: 2014. február 13. 

 
8./2014.(II.27.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Balatonalmádi Szociális Társulás 2014. évi 
költségvetését. 

 
9./2014.(II.27) sz. Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
saját bevételei összegét valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a határozat mellékletét képező tartalommal állapítja meg  
Felelős: Iványi András polgármester 
 

10./2014.(II.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei 
út 207-209.) villamos energiavásárlási árajánlata alapján szerződést 
kíván kötni az MVMP-AJ-143513/00 számú valamint a Polgármesteri 
Hivatal, mint felhasználó vonatkozásában az MVMP-AJ-143515/00 
számú szerződéstervezetek alapján villamos energiavásárlásra 2015. 
január 1-től 2015. december 31-ig terjedő teljesítési időszakra. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a szerződések aláírására. 
Felelős Iványi András polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 

 
11./2014.(II.27.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 



Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 

 
12./2014.(II.27.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
az önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervét. 
Felelős: Szántód László jegyző (a közzétételért) 
Határidő: 2014. március 31. 
 

13./2014.(II.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a 2014-2020-as tervezési időszakban a LEADER 
programban továbbra is részt kíván venni. 
A település szereplői számára a támogatási és pályázati forrásokhoz való 
hozzáférést azzal kívánja biztosítani, hogy tagként továbbra is részt vesz 
a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület munkájában. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester  
Határidő: 2014.február 28. (tájékoztatásra) 

 
14./2014.(II.27.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy „az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 
renoválása, helyreállítása” témában a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt 
KKETTKK-CP-02 jelű pályázatot be kívánja nyújtani. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.március 20. (pályázat benyújtására) 

 
15./2014.(II.27.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Iványi András polgármestert, hogy döntésre előkészítse az 
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
1/2013.(III.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a II. számú 
átemelő tulajdoni viszonyának rendezését, a 11/2 hrsz.-ú ingatlant érintő 
cserét valamint az értékkülönbözet rendezését.  
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014. március 30 

 
16./2014.(II.27.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda nyári szüneti zárva 
tartásához 2014. július 28-tól 2014. augusztus 22-ig vonatkozó 
időtartamra.  
Első nevelési nap: 2014. augusztus 25. (hétfő). 
Felelős: Takács Jánosné óvodavezető 
 

17./2014.(III.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Szent István Népdalkör fellépő ruha és cipő beszerzésére 450.000,-Ft 



összeget biztosít. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester  

 
18./2014.(III.27.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vendég illetve a 
munkahelyi étkeztetés térítési díjait 2014.május 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Étkezők Ebéd Napi nettó 
norma 

Normára 
jutó Áfa 

Nettó 
rezsi-

költség 

Rezsire 
jutó Áfa 

Fizetendő 
térítési díj 
kerekítve 

Vendég 300 300 81 234 63 680 
Munkahelyi étkezők 300 300 81 234 63 680 

 
Felelős: Iványi András polgármester  
Határidő: 2014.május 1. 
 

19./2014.(III.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
megbízza a Növényorvos 2005 Kft-t (8200 Veszprém, Cserepes u.1/b) a település 
területén található vadgesztenyefák aknázómoly elleni védekezési munkálatainak 
elvégzésével a 2014.április 20-2014.augusztus 20-i időszakban három alkalommal. A 
vállalkozói díj 198.000 Ft + ÁFA. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
szerződés aláírására. 
Felelős: Iványi András polgármester   
Határidő: 2014.április 15. (szerződés aláírására) 

 
20./2014.(III.27.) sz. Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja 
Ángyán Imréné (8225. Szentkirályszabadja, Hétvezér u. 7.) kamatmentes 
szociális kölcsön kérelmét. 
Felelős: Baloghné Orth Harietta vezető főtanácsos (tájékoztatás a 

döntésről)  
             Határidő: 2014. április 04. 
 

21./2014.(III.27.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Jungvirt 
Miklós (8225 Szentkirályszabadja, Kossuth Lajos u. 53.) részére 85.500 
Ft, azaz Nyolcvanötezer - ötszáz forint összegű kamatmentes szociális 
kölcsönt állapít meg. 
A szociális kölcsön visszafizetésének feltételeit a Kölcsönszerződés 
tartalmazza. 
Felelős:  Baloghné Orth Harietta vezető főtanácsos a Kölcsönszerződés 

elkészítéséért 
Varga Valér pénzügyi csoportvezető a kölcsön folyószámlára 
utalásáért.  

 
 
 
 



22/2014. (IV.08.) Kt. határozat 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a „Kerékpáros turisztikai fejlesztés 
Balatonfűzfő-Litér-Szentkirályszabadja térségében” című KDOP-
2.1.1/D-12-2012-0014 azonosító számú pályázat keretében a 
kerékpárút építésére kiírandó, hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás módosított Eseti 
Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakkal egyetért, azt 
elfogadja és elrendeli az eljárás során az abban foglalt szabályok 
alkalmazását.  
Felelős:  Iványi András polgármester 
Határidő: azonnal  
 

23/2014. (IV.08.) Kt. határozat 
 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a „Kerékpáros turisztikai fejlesztés 
Balatonfűzfő-Litér-Szentkirályszabadja térségében” című KDOP-
2.1.1/D-12-2012-0014 azonosító számú pályázat keretében a 
kerékpárút építésére kiírandó, hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást megindító felhívásban 
foglaltakkal egyetért, azt elfogadja és elrendeli az eljárás során az 
alkalmazását.  
Felelős:  Iványi András polgármester 
Határidő:  azonnal  
 

24/2014. (IV.08.) Kt. határozat 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0014 jelű 
projekt megvalósítása érdekében megindítja a 
szentkirályszabadjai 020/3. hrsz-ú és a szentkirályszabadjai 
020/11. hrsz-ú ingatlanokat érintő kisajátítási eljárást. Az 
eljárás megindítására, valamint a kisajátítási eljárásban a 
kisajátítást kérő képviseletére felhatalmazást ad a 
Polgármester részére. A Polgármestert a képviselő-testület 
felhatalmazza a szentkirályszabadjai 020/3. hrsz-ú és a 
szentkirályszabadjai 020/11. hrsz-ú ingatlanok tekintetében a 
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0014 jelű projektben érintett 
ingatlanrészekre vonatkozó, kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződések aláírására. A kisajátítási eljárásában 
a kártalanításhoz, továbbá az adásvételi szerződésekben 
rögzítendő vételárakhoz szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésre áll a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0014 jelű 
pályázati eljárásban nyújtott támogatás terhére.  
Felelős:  Iványi András polgármester 
Határidő:  azonnal  
 

25./2014.(IV.22.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a 
„közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések” tárgyban a 



Belügyminisztériumhoz, a 28/2014.(IV.1.) BM rendelet alapján, 100%-os 
támogatási mértékben. A pályázat célja a település közterületei 
vonatkozásában 6 db térfigyelő kamera elhelyezése, az ehhez szükséges 
rendszer kiépítése és beüzemelése. 

        A teljes fejlesztési összeg bruttó 4.303.967,-Ft. 
 
Felelős Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.április 23. (pályázat benyújtására) 

 
26./2014.(IV.22.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem nyújt 
támogatást 1 db mobil WC éves működési időszakra számított költségének 
átvállalásával a település külterületén magánberuházásban létesülő 
kerékpáros szabadidő pálya működéséhez. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 

 
27./2014.(V.12.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
a Balatonalmádi Szociális Társulás feladatait ellátó Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásáról készült beszámolóját. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 

 
28./2014.(V.12.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 
évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést 
jóváhagyja. 

 Felelős: Szántód László jegyző 
  

29./2014.(V.12.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Török és Fia Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő, 0168 
hrsz.-ú külterületi út nyomvonalát kitűzze, a jelenleg bokorral és fával benőtt 
területet saját eszközökkel, saját gépi munkával megtisztítsa, járhatóvá tegye. 
Az út megtisztításához kapcsolódóan az Önkormányzatot fizetési 
kötelezettség nem terheli, az út területéről kivágott faanyagot a Török és Fia 
Kft. hasznosíthatja. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.augusztus 10. 

 
30./2014.(V.12.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 
2. számú módosítását. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a módosított megállapodás 
aláírására. 
Felelős: Iványi András polgármester 



 
31./2014.(V.12.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
STRABAG Kft-t (8200 Veszprém, Hrsz. 0224 Pf.: 200), hogy a megküldött 
árajánlat és a helyszíni egyeztetés alapján bruttó 2.443.607,-Ft értékben 
Szentkirályszabadja közterületein az útjavítási, kátyúzási munkákat 
elvégezze. 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az útjavítási 
munkákra 2014. évi költségvetéséből bruttó 1.000.000,-Ft összeget, az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatásából pedig bruttó 1.443.607,-Ft-ot biztosít. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.augusztus 10. 
 

32./2014.(V.12.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda főzőkonyha 
működtetését továbbra is biztosítani kívánja. A konyha berendezéseinek 
felújítását, korszerűsítését, cseréjét a John és Társa Kft. (8225 
Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 7.) árajánlata alapján, annak 
közreműködésével végrehajtja. 
Erre a célra 8.015.732,-Ft-pénzösszeget biztosít. 
A beruházást az óvoda karbantartására, felújítására elnyert, az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó, központosított előirányzatból 
származó állami fejlesztési támogatásból, valamint az 
adósságkonszolidációban részt nem vett településeknek nyújtott állami  
támogatásból kívánja megvalósítani. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.július 15. 

 
33./2014.(VI.05.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő–testülete 
elfogadja az Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót. 
Felelős:Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.június 18. (megküldésre) 

 
34./2014.(VI.05.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatainak 
ellátására. A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
Felelős: Iványi András polgármester 
              Szántód László jegyző (a pályázat kiírásáért) 
Határidő:2013.június 18. (a pályázat kiírásáért) 

 
35./2014.(VI.05.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 
augusztus 1-től megbízza Takács Jánosnét (8200. Veszprém, Lóczy Lajos 



u. 33.) a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda megbízott vezetői 
feladatainak ellátására a következő óvodavezetői pályázat elbírálásáig, de 
legkésőbb 2014. augusztus 28-ig. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.július 31. 

 
36./2014.(VI.05.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda felvételi körzethatárát a  
Szentkirályszabadja település közigazgatási területével egyezően állapítja 
meg.  
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2014.június 5. 
 

 
37./2014.(VI.05.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a 
Veszprém-Szentkirályszabadja IV.kategóriájú repülőtér szerződéses 
üzembentartója, a Hidroplan-Nord Kft. a repülőtér körzetében ATZ és 
Koordinált légtér (Dropzone) igénylést nyújtson be a Nemzeti Légtér 
Koordinációs Munkacsoporthoz. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.június 10. (hozzájáruló nyilatkozat aláírására) 

 
 

38./2014.(VI.05.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata nem utasítja el Hajnal Lajos 
(Veszprém, Rigó u.4.) kérelmét a 0124/2 hrsz.-ú, önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására vonatkozóan, azonban a terület 
megfelelő, jogszerű hasznosítása érdekében kezdeményezi a hatályos 
rendezési terv szerinti besorolásának valamit a terület hasznosítási céljának 
felülvizsgálatát. 
Felhatalmazza Iványi András polgármester a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester  
Határidő: 2014.június 18. (értesítésre) 

 
39./2014.(VI.05.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2013.június 13-án 
(pénteken) nevelés nélküli munkanapot tartson. 

 
40/2014.(VI.05.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 197033 
számú, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatása céljából létrejött Támogatási 
Szerződés módosítását kezdeményezi aszerint, hogy a rendelkezésre álló 
43.952.795,-Ft keretösszegből 35.165.926,-Ft-ot a Szentkirályszabadjai 



Szivárvány Óvoda bővítésére, 1.443607,-Ft-ot a települési utak javítására, 
kátyúzására, 990.600,-Ft-ot Szentkirályszabadja rendezési tervének 
módosítására és egységes szerkezetbe történő foglalására és 6.352.662,-
Ft-ot pedig a Szivárvány Óvoda konyha berendezéseinek felújítására, 
korszerűsítésére, cseréjére kíván fordítani. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.június 30.(a módosítási kérelem megküldésére) 
 

41/2014.(VI.05.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli 
a FŰZFŐ-TERV Építész Iroda Kft. (8184 Balatonfűzfő Nike krt. 2.) által 
benyújtott árajánlata alapján a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 
felújítási-bővítési engedélyezési tervdokumentációját bruttó 1.422.400,-Ft 
értékben. 
Felelős Iványi András polgármester 
Határidő: 2014. június 5. 

 
42./2014.(VI.05.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja 
Horváth Györgyné (8225. Szentkirályszabadja, Rákóczi u. 27.) 
kamatmentes szociális kölcsön kérelmét. 
Felelős: Baloghné Orth Harietta vezető főtanácsos (tájékoztatás a 

döntésről)  
             Határidő: 2014. június 12. 
 

43./2014.(VI.19.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának 
Szentkirályszabadja község 2013. évi közrendjéről és közbiztonságáról 
szóló beszámolóját. 

 
44./2014.(VI.19.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány 2013. évi Közhasznúsági 
jelentését. 

 
45./2014.(VI.19.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását. 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2014.június 23. (Kormányhivatal tájékoztatása) 
 
 
 
 
 
 



46./2014.(VIII.14.) Kt. határozat: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezet 
és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati 
kiírás alapján a Szentkirályszabadja, 658 hrsz.-ú, természetben József A. u. 
6. szám alatti általános iskolai és óvodai funkcióval bíró épületének 
fejlesztésére pályázatot nyújt be.  
A pályázati beruházás összköltsége bruttó 108.218.061,-Ft, melyet 100%-
os, vissza nem térítendő támogatásból kíván megvalósítani. 
 
A pályázathoz csatolja a kiválasztási eljárásban legjobb ajánlatot adó 
feltételes szerződéseket a projekt kötelező nyilvánosságbiztosítási 
feladatainak ellátására,  a műszaki ellenőri feladatok ellátására valamint a 
projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan. Az önkormányzat a 
beruházás megvalósítását valamint az annak végrehajtására vonatkozó 
feltételes szerződésekben foglalt feladatok ellátását kizárólag 100%-os 
pályázati támogatás esetén vállalja.  
A projekt kötelező nyilvánosságbiztosítási feladatainak ellátására feltételes 
szerződést köt a TenderPress Kft.-vel (1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.), 
a megbízás díja 685.000,-Ft +Áfa. 
A műszaki ellenőri feladatok ellátására feltételes szerződést köt a Ordódy és 
Fiai Tervező Iroda Kft  (2051 Biatorbágy, Ritsmann Pál u.37.) a megbízás díja 
1.600.000,-Ft +Áfa 
A projektmenedzsment feladatok ellátására feltételes szerződést köt a 
GEKKO Consulting Kft-vel (1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.) a megbízás 
díja 2.120.000,-Ft +Áfa 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
 
 

47./2014.(VII.14.) Kt. határozat: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezet 
és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban című pályázat  
megvalósítására meghívásos feltételes közbeszerzési eljárást ír ki.  
Az önkormányzat a beruházás megvalósítását kizárólag 100%-os pályázati 
támogatás esetén vállalja.  
A Képviselő-testület elfogadja a vonatkozó ajánlati felhívást és 
dokumentációt. 
Az eljárásban meghívott ajánlattevők: 

Mészáros Építőipari, Kereskedelmi és szolgáltató Kft. 9300 Csorna, Erkel Ferenc u. 4. 
Adószám: 12742712-2-08 
Cégj. sz: 08-09-009979 
Ügyvezető: Mészáros László 
e-mail: meszaros.laszlo@t-online.hu 
tel: 06 70/408-9103 

KOVÁCS-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. 9323 Jobaháza, Vasút utca 9. 
Cégj. sz: 08-09-012013 

mailto:meszaros.laszlo@t-online.hu


Adószám: 13236382-2-08 
Ügyvezető: Kovács László 
e-mail: kovacsbau@gmail.com 
tel: 06 20/320-7905 

BNF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9300 Csorna, Bartók Béla u. 57-59. 
Cégj. sz: 08-09-004952 
Adószám: 11402152-2-08 
Ügyvezető: Németh Gábor 
e-mail: nemeth@bnf.hu 
tel: 06 30/969-1485 
 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával -feltételes megállapodás 
keretében- megbízza az Illés Levente Ügyvédi Irodát (1136 Budapest, Tátra 
u. 6. I. em. 6/a.). A megbízás díja 600.000,-Ft +ÁFA. 
Az Önkormányzat a meghívásos közbeszerzési eljárás lebonyolításához 
kapcsolódó költségeket 2014.évi költségvetéséből biztosítja.  
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
A műszaki kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság 
tagjainak az alábbi személyeket választja: 
Elnök: Öveges János 
Tagok:         Szabó Péter 
  Kun Gazda Melinda 
  Kovács Zsolt 
  Péter Ferenc 
 
Felelős: Iványi András polgármester 
 

48/2014.(VIII.14.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárja 
ki Sikosné Szücs Marianna képviselőt a „Szentkirályszabadja Baráti Kör 
Egyesület kérelme” című napirend döntéshozatalából. 
 

49./2014.(VIII.14.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület kérelmére 100.000 Ft 
támogatást nyújt a 2014.szeptember 6-i Sárkányok Napja 
rendezvényének lebonyolításához 2014. évi költségvetéséből. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert, hogy a vonatkozó 
pénzeszköz átadási megállapodást aláírja. 
Az Egyesület az átadott pénzeszköz felhasználásáról a megállapodásban 
foglaltak szerint tételes elszámolást bocsát az Önkormányzat 
rendelkezésére (szerződések, kifizetett számlák, teljesítés igazolások). 
Felelős: Iványi András polgármester a szerződés aláírásáért  
              Varga Valér a megállapodás előkészítéséért 
Határidő: 2014. december 15. (az elszámolásra) 

 
50./2014.(VIII.14.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli 
a Város és Ház Bt-től (1146 Budapest, Abonyi u.8.) Szentkirályszabadja 
rendezési tervének módosítására, illetve egységes szerkezetbe történő 
foglalására vonatkozó munkákat. 
A elvégzendő munkák fedezetét az adósságkonszolidációban részt nem 

mailto:kovacsbau@gmail.com
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vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására kapott pénzösszeg 
biztosítja. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 

 
51./2014.(VIII.14.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda fejlesztése, felújítása” címmel 
meghívásos közbeszerzési eljárást ír ki a Szentkirályszabadja, 205 hrsz.-ú 
természetben Kossuth L. u. 22. szám alatti óvoda épületének az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó, központosított előirányzatból 
származó fejlesztési támogatásból kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézményi fejlesztésre, felújításra.  
A meghívásos közbeszerzési eljárásra az alábbi cégeket hívja meg: 
1. "FŰZFŐ-ÉPÍTŐ" Kivitelező, Tervező és Szolgáltató Kft. (8184 

Balatonfűzfő, Fűz u.10.) 
2. ESJ Kft (8200 Veszprém, Malomkő u. 1/c) 
3. Kiss és Rusznák Építészeti Kft.  (8105 Pétfürdő, Iskola u.10.) 

 
A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátásával megbízza 
Békési Csaba közbeszerzési szakértőt. 
Az Önkormányzat a meghívásos közbeszerzési eljárás díját a 2014. évi 
költségvetéséből biztosítja.  
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
A közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket 
választja: 
Elnök: Öveges János 
Tagok:         Szabó Péter 
  Kun Gazda Melinda 
  Kovács Zsolt 
  Péter Ferenc 

 
52./2014.(VIII.14.) Kt. határozat: 

 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezi a Tájház udvarán található bécsi szederfa (Morus nigra) 
helyi védelem alá vételét. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a védetté nyilvánítás és az 
ehhez szükséges döntéshozatal előkészítésére. 
Felelős: Iványi András polgármester  
Határidő: 2014.december 15. 
 

53./2014.(VIII.14.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárja 
ki Gyarmati Katalin képviselőt a „Döntéshozatal kitüntetések ügyében” című 
napirend döntéshozatalából. 

 
54./2014.(VIII.14.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, polgármesteri medálról, a 



„Szentkirályszabadjáért” kitüntetés és a Díszpolgári cím adományozásáról 
szóló 19./2000.(VII.05.) rendelete alapján Gyarmati Ferencné Nyugdíjas Klub 
vezető (Szentkirályszabadja, Hétvezér u 6.) részére  „Szentkirályszabadjáért” 
kitüntetést adományoz, melynek átadására a 2014. augusztus 20-i ünnepség 
keretében kerül sor.  
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 19. 

 
55./2014.(VIII.14.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, polgármesteri medálról, a 
„Szentkirályszabadjáért” kitüntetés és a Díszpolgári cím adományozásáról 
szóló 19./2000.(VII.05.) rendelete alapján Baloghné Orth Harietta (Veszprém, 
Vilonyai út 3/A.) részére  „Szentkirályszabadjáért” kitüntetést adományoz, 
melynek átadására a 2014. augusztus 20-i ünnepség keretében kerül sor.  
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 19. 

 
56/2014.(VIII.28.) sz. Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinevezi 
Takács Jánosnét (8200. Veszprém, Lóczy Lajos u. 33.) a Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására 2014.08.29-től 
2019.08.15-ig. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: azonnal 
 

57/2014.(VIII.28.) sz. Kt. határozat: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda felújítási, karbantartási munkái 
elvégzésének időszakára megbízza a Susogó Team Kft-t (8184 Balatonfűzfő, 
Bugyogóforrás u.12.) a közétkeztetési feladatok ellátásával. 
A közétkeztetési szolgáltatás vállalkozó általi megkezdésére az óvoda 
beruházás előkészítő eljárásainak lezárását követően, a kivitelezési munkák 
megkezdésekor van lehetőség, legkorábban várhatóan 2014.szeptember 22-
től. A szolgáltatást a kivitelezési munkák befejezéséig biztosítja a vállalkozó, 
előreláthatólag 2014.november 30-ig. 
Felhatalmazza Iványi András polgármester a vonatkozó szerződés aláírására. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.szeptember 15. (a szerződéskötésre) 
 

58/2014.(VIII.28.) sz. Kt. határozat: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.évben 
beiskolázási támogatásként az általános iskolákban tanulók részére, valamint 
a középfokú intézményekben tanulók részére 5.000,-Ft-ot biztosít. Nem 



igényelheti a támogatást az, aki a tankönyveit térítésmentesen vehette át. 
A középfokú intézményben tanulók kérelméhez csatolni kell a tankönyvek 
kifizetéséről szóló igazolást. 
A beiskolázási támogatás finanszírozásával kapcsolatos pénzeszközöket az 
Önkormányzat a 2014.évi költségvetéséből fedezi. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.szeptember 15 (a kérelmek benyújtására) 
 
59-61-ig zárt ülésen. 
 

62./2014.(09.11.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja      Község     Önkormányzat      Képviselő-testülete     a 
„Szentkirályszabadjai Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése" 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
Az ajánlattevők közül a Kovács Bau Kft (Jobaháza, Vasút u.9.) és a Mészáros 
Kft. (Csorna, Erkel u.4.) ajánlata megfelel a Kbt. előírásainak , a közbeszerzési 
ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban meghatározott feltételeknek, ezért 
ezeket érvényesnek nyilvánítja. 
A BNF Kft. (Csorna, Bartók B.u.57-59.) ajánlata nem felel meg a Kbt. 
előírásainak, a közbeszerzési ajánlattéte li felhívásban, a dokumentációban 
meghatározott feltételeknek , ezért ezen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 
Az eljárás nyerteseként az érvényes ajánlatot benyújtó és legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást ajánló Kovács Bau Kft-t (9323 Jobaháza , Vasút u.9.) 
hirdeti ki a nettó 76.566.288 ,-Ft összegű ajánlat i ár figyelembe vételével.  
Felhatalmazza Iványi  András polgármestert a szükséges  intézkedések 
megtételére és hogy a közbeszerzési eljárásnyertesével a kivitelezésre 
vonatkozó vállalkozási szerződést aláírja . 
Felelős: Iványi András polgármester 
 

63./2014.(IX.18.) sz. Kt. határozat: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vis 
maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: fölcsuszamlás 
A káresemény helye: Szentkirályszabadja, Béke u. 13. számú ingatlan árok felőli partfal 
kb. 54m hosszan kimosódott (302 hrsz. ingatlan és 261 hrsz-ú árok) 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

2.250.000 Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás  0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény 5.250.000 Ft 70 

Források összesen 7.500.000 Ft 100 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 7.500.000,-Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. A testület nyilatkozik arról, 
hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  
A károsodott terület az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 
261 hrsz-ú  terület, helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 



kötelező feladat. 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. A képviselő-testület vállalja, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető 
határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását. 
Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt  
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el nem tudja 

ellátni. 
 A testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) 

számú önkormányzati rendeletében biztosítja. 
 

Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
 

64./2014.(IX.18.) sz. Kt. határozat: 
 

A Szentkirályszabadja Képviselőtestület az ülésén úgy határozott, hogy a vis maior 
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: fölcsuszamlás, út beszakadás 
Helye: Szentkirályszabadja, lakott területtől kb. 460m-re vezető önkormányzati út K-i 
oldala (088 hrsz.) 

A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 450.000 Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás  0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény 1.050.000Ft 70 

Források összesen 1.500.000Ft 100 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.500.000 Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi. 
A károsodott terület az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 
088 hrsz-ú  terület, településüzemeltetés, helyi vízgazdálkodás, vízkárelhárítás kötelező 
feladat. 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. A képviselő-testület vállalja, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető 
határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását. Az 
adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.  
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el nem tudja 

ellátni. 
 A testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) 

számú önkormányzati rendeletében biztosítja. 
 

Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
 



65./2014.(IX.18.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 

 
 
 
 
 

66./2014.(IX.18.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 201 
évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint a nemzetiségi 
önkormányzati választások lebonyolításhoz a Helyi Választási Bizottság póttagjaként Pósa 
Viktóriát, a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság póttagjaiként Geiszlerné Kovács 
Mariannát és Gyimesi Józsefnét választja meg. 
Felelős: Szántód László jegyző 
 

67./2014.(IX.18.) sz. 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 2015. évi fordulójához.  
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. 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 2015. 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: Iványi András polgármester a nyilatkozat aláírásáért 

Varga Valér pénzügyi csoportvezető a nyilatkozat elküldéséért és a    pályázat 
előkészítéséért 

 
 

68./2014.(IX.18.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az érintett 
korosztályból 5 fő leánygyermek önkéntes HPV oltását, az előzetes felmérések és szülői 
nyilatkozatok alapján.  
A Silgard oltóanyag a szükséges részoltások számának figyelembevételével 240.500,-Ft 
költségkihatással jár, amelyet a Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséből biztosít. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
Felelős: Iványi András polgármester 

 
 



69./2014.(X.06.) sz. Kt. határozat: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
támogatási igény nyújt be a Belügyminisztérium részére az 46/2014.(IX.25.) BM rendelet 
alapján a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás lehívására. 
A Képviselő-testület az igényelt 23 erdei m3 tűzifa mennyiséghez szükséges 1.000,-Ft 
/erdei m3 +ÁFA összegű önrészt  biztosítja és vállalja a szállítási költségeket. 
Az Önkormányzat a szociális tűzifa támogatásban részesülő személyektől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.október 06. (a támogatási igény benyújtására) 
 

70./2014.(X.07.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolóját. 

 
71./2014.(X.07.) sz. Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1299/2014. számú 
javaslatát megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2014.október 15. 

 
72./2014.(X.07.) sz. Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy 
a településen tartott, mentési, keresési gyakorlat során létesített 
ideiglenes gyaloghidat hagyják a helyszínen az ott folyó patakon 
történő áthaladás megkönnyítése érdekében. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.október 10. (értesítésre) 

 
73./2014.(X.07.) sz. Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
57/2014.(08.28.) számú határozatát módosítja aszerint, hogy a 
Susogó Team Kft-t (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u.12.) az 
iskolai, óvodai, szociális és munkavállalói étkeztetéshez kapcsolódó 
ellátási feladatok közül az ebéd biztosításával bízza meg.  
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.  
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.október 9. 

 
74./2014.(X.10.) sz. Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő testülete a 
Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda fejlesztésére, felújítására kiírt 
közbeszerzési eljárásban megjelölt nettó 18.400.000,-Ft (bruttó: 



23.368.000,-Ft) keretet az ajánlat összegére azaz nettó 24.654.489,-Ft-ra 
(bruttó: 31.311.201,-Ft) kiegészíti. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
Felelős: Polgármester 

 
75./2014.(X.10.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a 
Szentkirályszabadja, Kossuth L. u. 22 (205. hrsz.) Szentkirályszabadja 
Szivárvány Óvoda fejlesztése, felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  
Az eljárás nyerteseként a Bíráló Bizottság 5/2014.(X.10.) BB számú 
szakvéleménye alapján az érvényes ajánlatot benyújtó Fűzfő-Építő Kft. (8184 
Balatonfűzfő, Fűz u. 10.) hirdeti ki a nettó 24.654.489,-Ft összegű ajánlati ár 
figyelembe vételével. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a kivitelezésre 
vonatkozó vállalkozási szerződést aláírja. 
Felelős: Iványi András polgármester 

 
76./2014.(X.27.) sz. kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gyarmati 
Katalin polgármester illetményét 2014. október 12-től havi 448.700,-Ft bruttó 
összegben, költségtérítését 2014.október 12-től havi 67.305,-Ft bruttó 
összegben tudomásul veszi. 
 

77./2014.(X.27.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
alpolgármester megválasztásához kapcsolódó feladatok ellátását végző 
Szavazatszámláló Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
Elnök:Dr. Kun-Gazda Melinda 
Tagok: Dobi Sándorné 
          Öveges János 
 

78./2014.(X.27.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó 
Péter képviselőt választotta meg alpolgármesterré. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

79./2014.(X.27.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó 
Péter alpolgármester tiszteletdíját 2014.október 12-től havi bruttó 179.480,-Ft 
összegben, költségátalányát 2014. október 12-től havi bruttó 26.920,-Ft 
összegben állapítja meg. 
 

80./2014.(X.27.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Gazdasági-Ügyrendi Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
Elnök:Sikosné Szücs Marianna 
Tagok: Kovácsné Szabó Csilla 



           Öveges János 
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, az SZMSZ 
módosítás előterjesztésére. 
Határidő: következő SZMSZ felülvizsgálat időpontja 
 

81./2014.(X.27.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Településfejlesztési és Településrendezési Bizottság elnökét és tagjait az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
Elnök: Öveges János 
Tagok: dr. Kun-Gazda Melinda 
            Dobi Sándorné 
 

82./2014.(X.27.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a képviselői tiszteletdíjak vonatkozásában a jelenleg hatályos 
önkormányzati rendeletben szereplő mértéket kívánja fenntartani. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
 

83./2014.(X.27.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
Iványi András leköszönő polgármester ki nem vett szabadságainak 
megváltásához. A nyilvántartás szerinti 25 nap ki nem vett szabadság 
megváltásához szükséges pénzösszeget 2014.évi költségvetéséből 
biztosítja. 
Felhatalmazza a pénzügyi csoportvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Varga Valér pénzügyi csoportvezető 
Határidő: a polgármesteri munkakör átadás-átvételét követő 5. nap 
 

84./2014.(X.27.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Iványi 
András leköszönő polgármesternek a vonatkozó jogszabály által előírt három 
havi végkielégítésen túl további 1,5 havi illetményének megfelelő juttatást 
állapít meg bruttó 579.750,-Ft összegben. 
Felhatalmazza a pénzügyi csoportvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Varga Valér pénzügyi csoportvezető 
Határidő: a polgármesteri munkakör átadás-átvételét követő 5. nap 
 

85./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy 2015. évre vonatkozóan nem módosítja a hatályos helyi 
adók mértékét és nem vezet be települési adót. 
 

86./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának 3. számú módosítását az előterjesztésben foglaltak 
szerint. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a megállapodás aláírására. 



Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2014.november 30. (a megállapodás aláírására)  
 

87./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Balatonalmádi Szociális Társulás társulási megállapodásának 3. számú 
módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2014.november 30. (a megállapodás aláírására)  
 

88./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi 

központi ügyelet közös szervezésére Balatonalmádi, Alsóörs, 
Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, 
Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi települések önkormányzatával 
2013. június 1. napjától hatályos megállapodást - az előterjesztésben 
foglaltak szerinti tartalommal- 2014. december 1-i hatállyal módosítja.  

A megállapodáshoz Balatonakarattya Község Önkormányzata 2014. 
december 1-től csatlakozik, amennyiben a megállapodás feltételeit 
magára nézve kötelezőnek ismeri el és a megállapodást jóváhagyja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a megállapodás 2. 
számú módosítását aláírja. 

            Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
            Határidő: 2014.november 30. (a megállapodás aláírására)  
 
 

89./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata és Dr. Bréda Katalin 
(Androméda Dental Betéti Társaság, 8200. Veszprém, Jókai u.16.) között 
létrejött fogászati alapellátásra vonatkozó feladatvállalási szerződés 
módosítását. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2014.november 26. (a megállapodás aláírására)  
 
 

90./2014.(XI.20.) sz. 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: 2014.november 26. (megküldés a Kormányhivatal Oktatási   



Főosztálya felé) 
 

91./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett „A” típusú 
pályázat keretében 21 pályázót támogat 5.000 Ft/fő/hó összegben. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

             Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2014.december 12. (a támogatási döntések megküldésére)  

  
 

92./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Nemzedékek Háza IKSZT szakmai működésére vonatkozó, 2015. január 
1-től 2015. június 30-ig meghatározott szolgáltatási és programtervét. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: 2014. november 30. (programterv megküldésére) 
 

93./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Szivárvány Óvoda bővítéséről szóló tájékoztatót. 
 

94./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
a Szivárvány Óvoda téli szünet idejére – 2014. december 22-től 2014. 
január 02-ig – történő zárva tartásához. Az első nevelési nap 2015. január 
5. 
Felhatalmazza Takács Jánosnét a szükséges intézkedések megtételére és 
a szülők értesítésére. 
Felelős: Takács Jánosné megbízott óvodavezető 

 
95./2014.(XII.12.) sz. Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, 
hogy módosítja a „Szentkirályszabadja, Kossuth L. u. 22 (205. hrsz.) 
Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda fejlesztése, felújítása” tárgyban a 
Fűzfő Építő Kft-vel (8184 Balatonfűzfő, Fűz u. 10.) létrejött vállalkozási 
szerződés 4.1 pontját aszerint, hogy a teljesítési határidő  2015. január 26-ra 
változik. Módosítja továbbá a szerződés 6.4 pontjában meghatározott fizetési 
feltételeket is aszerint, hogy amennyiben az épület készültsége – műszaki 
ellenőrrel igazolva – eléri a 75%-ot, vállalkozó részszámla benyújtására 
jogosult. 
Jelen módosítással nem érintett pontok változatlan tartalommal továbbra is 
hatályosak. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a szerződésmódosítás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2014.december 16. 

 
 



96/2014.(12.18.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 
 

97/2014.(12.18.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló 
polgármesteri beszámolót. 

 
98/2014.(12.18.) KT. határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Védőnői Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolóját. 
 

99/2014.(12.18.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a 2014. évi közművelődési tevékenységről szóló 
beszámolót. 
 

100/2014.(12.18.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél indítandó, a Magyar Állam 
tulajdonában lévő Szentkirályszabadja, Rákóczi Ferenc utca 15.szám 
alatti,  54 hrsz-ú („Iparoskör”) ingatlanra vonatkozó ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adási kérelem elbírálásához további 
előkészítés igényel.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.február 15. 

 
101/2014.(12.18.) KT. határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
639/2 és a 294 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában eltekint a 
közműfejlesztési hozzájárulás megfizettetésétől, egyúttal elfogadja a 
tulajdonosok által ingyenesen, a 294 hrsz-ú ingatlanból biztosított 
területet, mely az önkormányzati csapadékvíz elvezetési feladatok 
ellátásához szükséges.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy végezze el az átadandó 
területrész vonatkozásában, a csapadékvíz elvezetéshez valamint a 
szennyvízbekötési feladatokhoz szükséges előkészítő feladatokat. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

102/2014.(12.18.) 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 
2015. 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: 2014. december 30. 
 

103/2014.(12.18.) 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 40.000-,Ft összeggel támogatja a 2014.évi 
költségvetésének terhére./ nem támogatja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

104/2014.(12.18.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
igazgatási szünetet rendel el 2014.december 31. napra 
vonatkozóan. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2014.december 23. (tájékoztatásra) 
 

105/2014.(12.18.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy a 2014. szeptember 11-ére összehívott, Litér és 
Balatonfűzfő önkormányzatokkal tartott együttes testületi ülés 
meghívójában biztosítani kellett volna a nyilvánosságot. A meghívó 
nyilvános testületi ülés összehívásával biztosítja a jogszerű döntési 
sorrendet. 
Az ülés összehívására vonatkozó törvényességi felhívásban foglalt 
ezen megállapítást elfogadjuk. 
A képviselő-testület az Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pontjában kapott 
döntési lehetőségével dönt  nyilvános testületi ülésen az adott 
„Kerékpáros turisztikai fejlesztés Balatonfűzfő-Litér-
Szentkirályszabadja térségben” tárgyban kiírt közbeszerzési 
eljárásban, közbeszerzési eljárás lezáró döntés meghozatala 
napirendről. 
A fenti megállapítások alapján a képviselő-testület zárt ülésen hozott 
59/2014.(09.11.) számú határozatát nyilvánossá teszi. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2014.december 29. 
 

106/2014.(12.18.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat mellékletét 
képező - 2015. évi belső ellenőrzési tervét és utasítja a jegyzőt a 
tervezett ellenőrzések végrehajtására illetve a végrehajtáshoz 
szükséges megbízólevelek kiadására 

Felelős: Szántód László jegyző 
 
 



107./2014.(XII.19.) KT. határozat: 
 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklete 1. pont IV. alpontja alapján, 
valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli 
önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt 
be rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerése érdekében.   
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő:2014.december 19. 

 
 


