
1./2018.(01.17.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, miszerint településünk nem kér a bevándorlás-szervező 
irodákból és csatlakozni kíván a betelepítést elutasító településekhez. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018. január 20. (a határozat továbbítására) 
 

2./2018.(01.17.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet alapján elfogadja a 89/3 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződés tervezetet. A szerződés alapján 
az önkormányzat tulajdonába kerül a 89/3.hrsz-ú 251m2-es kivett közút 
ingatlan, részben térítésmentesen, részben ellenérték megfizetésével. Az 
ellenértéket a szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg az Önkormányzat. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a tulajdon átruházási szerződés aláírására.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.február 28. (a szerződések aláírására) 
 

3./2018.(01.17.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi 
védőnői munkakör vonatkozásában a helyettesítésre kiírt 1405-3/2017.számú 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A védőnői feladatok 
helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízást 2018.január 16-tól 
2018.június 30-ig jóváhagyja Borbélyné Horváth Anikó védőnő 
közreműködésével. 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, 
hogy a helyettesítésre vonatkozó új pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon. 
Felhívja Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

4./2018.(01.31.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évre 
vonatkozó üléstervet elfogadja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

5./2018.(01.31.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervek 
tekintetében történt változások miatt a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 
Szent István Király Tagiskola új vagyonkezelési szerződését a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ jogutód szervezetével a Veszprémi Tankerületi 
Központtal (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.). 
Az új vagyonkezelési szerződés aláírásával egyidejűleg az Önkormányzat és a 
KLIK között 2013. május 31-én létrejött és 2016. július 29-én módosított 
vagyonkezelési szerződés megszűnik. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a vagyonkezelési szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.február 28. (az aláírásra) 



 
6./2018.(01.31.) 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: 2018. február 15. (megküldés az illetékes járási hivatal felé) 
 

7./2018.(01.31.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a közfeladatainak ellátásához megvásárolja a KKR-136 frsz-ú Fiat Dobló 
típusú gépjárművet. A gépjármű vételárához valamint az átíráshoz, 
ügyintézéshez szükséges költségek fedezetére 1.148.640,-Ft-ot biztosít. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármester a szükséges intézkedések 
megtételére és a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

8./2018.(01.31.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a tulajdonában lévő 023/5 hrsz-ú ingatlanon található „30-as” épület előtti 
szilárd burkolatú terület valamint az épület tevékenység végzéséhez szükséges 
részét határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével bérbe adja 
Tárnai Balázs (8200 Veszprém, Alkotmány utca 8./F, adószám 62926607-1-39) 
egyéni vállalkozó részére. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

9./2018.(01.31.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás 2017.évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

10./2018.(01.31.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
Gyarmati Katalin polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését a 
határozat mellékletét képező dokumentum szerint. 
Felelős: Szántód László jegyző 
A szabadság ütemezését tartalmazó dokumentum a határozat mellékletét 
képezi. 

 



11./2018.(01.31.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda nyári szüneti zárva tartásához 2018. 
07.30. - 2018. 08.24. időtartamban, a konyha esetében pedig 2018. 07.30. – 
2018.08.17. közötti időpontban. 
Felhatalmazza az óvodavezetőt a szükséges intézkedések megtételére és az 
érintettek tájékoztatására. 
Felelős: Fazekas Márta intézményvezető 
 

12./2018.(02.28.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Balatonalmádi Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének módosítását. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

13./2018.(02.28.) sz. Kt. határozati javaslat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Balatonalmádi Szociális Társulás 2018. évi költségvetését. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
14./2018.(02.28.) 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 
 

15./2018.(02.28.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 0109/52 hrsz-ú, 103 m2 térmértékű, 
„kivett pince” megnevezésű ingatlan adásvétele ügyében annak 
elhelyezkedésére, állapotára, értékére tekintettel versenyeztetési eljárást nem 
folytat le. 
 

16./2018.(02.28.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 0109/52 hrsz-ú, 103 m2 térmértékű, 
„kivett pince” megnevezésű ingatlant értékesíti Netter István (Balatonalmádi, 
Balaton u.16.) részére. Az ingatlan vételárát az értékbecslésben meghatározott 
40.000,-Ft összegben határozza meg. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és az adásvételi szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.április 15. (az aláírásra) 
 
 
 
 
 
 



17./2018.(02.28.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a 2018. évi Országgyűlési képviselők választásán a Szavazatszámláló 
Bizottságokba az alábbi tagokat választja meg: 

 Nagy Gáborné     
 Miskeyné Iván Rita     
 Szalai Jánosné     
 Miskey Jánosné  
 Bényi Kálmánné 
 Fülöp Lászlóné     
 Erős Istvánné     
 Mikóczi Gézáné     
 Csere Ferencné     
 Szalai Sándorné 
       Varga Richárd 

 
18./2018.(03.29.) sz. Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola Szent István Király Tagintézmény 
kiválását, önálló intézményként való működését. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő:2018. április 3. (határozat továbbítása) 
 

19./2018.(03.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, a 
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola Szent István Király Tagintézmény 
kiválását követően egy önálló, új intézmény létesítését Szent István Király 
Általános Iskola néven. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.április 3. (határozat továbbítása) 

 
20./2018.(03.29.) sz. Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet alapján elfogadja a 88/3 hrsz-ú és a 88/5 
hrsz-ú ingatlan tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződés tervezetet. A 
szerződés alapján az önkormányzat tulajdonába kerülnek térítésmentesen a 
88/3.hrsz-ú 251m2 -es és a 88/5 hrsz-ú 89 m2 -es kivett, közforgalom elől el nem 
zárt magánút művelési ágú ingatlanok. Felhatalmazza Gyarmati Katalin 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a tulajdon átruházási 
szerződés aláírására.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.április 30. (a szerződések aláírására) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21./2018.(03.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Király 
Szövetség tagjaként 50.000,-Ft-tal támogatja a Szent István Király Plébániát 
(9700 Szombathely, Szent István király u. 122.) Szent István mellszobor 
elkészíttetésében. Az Önkormányzat az államháztartáson kívüli pénzeszköz 
átadásáról és átvételéről szóló 15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján 
vissza nem térítendő támogatásként biztosítja a támogatást, a kifizetés módját 
előfinanszírozásban, banki átutalással határozza meg. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vonatkozó megállapodás aláírására. 
A Képviselő-testület a fedezetet a 2018.évi költségvetéséből biztosítja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
 

22./2018.(03.29.) sz. 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 277.200,- Ft + ÁFA értékben. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a vonatkozó szerződés 
aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.április 15. (a szerződés aláírására) 
 

23./2018.(03.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervét. 
Felelős: Szántód László jegyző (a közzétételért) 

Határidő: 2018. március 31. 
 

24./2018.(03.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az „Előterjesztés terület bérletéről” 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 
 

25./2018.(03.29.) sz. Kt. határozat:Zárt 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a tulajdonában lévő 023/5 hrsz-ú ingatlanon található 1,5 ha területet 
határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, bruttó 100.000,-Ft/hó 
bérleti összeggel bérbe adja a Milgon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
(székhely:8445 Csehbánya, Fő u. 40.) részére. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármester a szükséges intézkedések 
megtételére és a szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
 
 



26./2018.(03.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
1/2013.(III.1.) önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezések 
figyelembevételével úgy határoz, hogy megvásárolja a Szentkirályszabadja 
88/4 hrsz-ú, 1820 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű 
ingatlant Dr. Tax Beatrix és Dr. Csíky Péter Lóránd tulajdonosoktól. Az 
Önkormányzat az ingatlant adásvétellel, a kialkudott 6.800.000,-Ft vételár 
ellenében szerzi meg bölcsőde közcélú beruházás megvalósítása céljából, az 
ajánlati kötöttségének időtartama 2018.március 29-ig tart. Az Önkormányzat az 
adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségeket 2018.évi költségvetéséből 
biztosítja. Az adásvételi szerződés elkészítésével Dr.Hegedűs Tamás ügyvéd 
urat bízza meg. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és az adásvételi szerződés aláírására.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.április 30. (a szerződések aláírására) 
 

27./2018.(04.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az Erdősétány utca aszfalt-felújítási, aszfaltozási munkálatainak 
elvégzésével a Strabag Kft-t (8200 Veszprém, 0224 hrsz) bízza meg. A 
vállalkozói díj mértéke bruttó 10.573.268,-Ft. A pályázat megvalósításához 
szükséges önrészt 2018.évi költségvetéséből biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vállalkozási szerződés aláírására.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.április 30. (a szerződés aláírására) 
 

28./2018.(04.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján a Mai Nők Klubja 
képviseletében Csetényi Károlyné (8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u.) 
részére, rendezvényen történő részvétel biztosítására 50.000,-Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2018. 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: 2018. június 30. (az elszámolásra) 
 

29./2018.(04.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér és az Önkormányzat között a repülőtér 
ingatlan használatára vonatkozó megállapodást a 2018. június 10-22. napja 
között végrehajtandó „EUROPEAN TRANSPORT AIRLIFT PROGRAMME-
TRAINING 2018” elnevezésű nemzetközi NATO harcászati szállító kiképzési 
rendezvényre vonatkozóan. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a megállapodás aláírására. 



Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.április 30. (a megállapodás aláírására.) 
 

30./2018.(04.25.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 14.212.697,-Ft, a 
15%-os saját forrás mértéke 2.131.905,-Ft. A Képviselő-testület a saját erőt 
2018.évi költségvetéséből biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: legkésőbb 2018.május 2. (a pályázat benyújtására) 

 
31./2018.(04.25.) sz. Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 
azonosítószámú pályázati program végrehajtásával, megvalósításával 
kapcsolatos feladatokat ellássa, a szükséges intézkedéseket megtegye. A 
polgármester pályázati programhoz kapcsolódó teendők ellátásáról 
folyamatosan tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

32./2018.(04.25.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
Csillag-Szín-Tér Bt-t (Veszprém, Boglárka u.22.) a Szentkirályszabadja, 88/4 
hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó 2 csoportos mini bölcsőde előkészítő 
vázlattervének, engedélyes tervdokumentációjának és kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítésével. A tervezési díj összesen nettó 
2.360.000,-Ft. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a szerződések aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

33./2018.(04.25.) sz. Kt. határozat: 
1.  Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi 

a hatályos Helyi Építési Szabályzat 1. mellékletén, azaz az SZT-1 jelű 
Szabályozási tervének módosítását a Balatoni út Ibolya utca és Ady Endre út 
közötti szakaszán a szabályozási vonal törlését illetően.   

2. Az 1. pont szerinti Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezési 
eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet VI. fejezet eljárási szabályai szerint, 
ún. Állami Főépítész eljárással történik, a terv az OTÉK 2012. augusztus 6-án 
hatályos tartalmi követelményei és jelmagyarázatával készül. 

3.   A Helyi Építési Szabályzat módosítása várhatóan a környezetre káros hatással 
nem lesz, ezért a 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás 
alapján a Képviselő-testület előzetesen megállapítja, hogy külön környezeti 
értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

4.  A tervezési munkák elvégzésével a Képviselő-testület Bárdosi Andrea tervezőt 
bízza meg, a vállalkozói díj mértéke bruttó 100.000,-Ft. A Képviselő-testület 
felkéri a Polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások lebonyolítására és 



felhatalmazza a tervezési szerződés aláírására az előzetes ajánlatnak 
megfelelően.  

 Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

34./2018.(05.30.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő–testülete elfogadja az 
Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 
értékeléséről szóló beszámolót. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018. június 11. (megküldésre) 
 

35./2018.(05.30.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja 
Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 2017. 
évi gazdálkodásáról készült beszámolóját. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

36./2018.(05.30.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 
belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

37./2018.(05.30.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési 
Szabályzat ill. Szabályozási terv Balatoni utat érintő módosítása 
vonatkozásában, a partnerségi egyeztetés során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 42/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  

1. megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel 
kapcsolatban a Partnerektől a megadott határidőn belül észrevétel nem 
érkezett, 

2. megállapítja, hogy a helyi építési szabályzat módosítás partnerségi 
véleményezési szakasza lezárul; 

3.  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen döntés dokumentálásáról és 
közzétételéről, 

4. felkéri Bárdosi Andrea tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai 
véleményezésre bocsájtandó tervdokumentációt; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntést és a Helyi Építési Szabályzat 
módosításának tervezetét küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami 
főépítész hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.  

 Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 Határidő: folyamatos 

 
38./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának 
Szentkirályszabadja község 2017. évi közrendjéről és közbiztonságáról szóló 
beszámolóját.  
 
 
 



39./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2017/2018 nevelési évéről szóló 
beszámolóját. 
 

40./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat: 
1.  Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja a Római Katolikus Plébánia kérelmét és kezdeményezi a hatályos 
Településrendezési eszközök módosítását a plébánia tulajdonában lévő 544 és 
542 hrsz-ú telekre, ravatalozó építés vonatkozásában. A ravatalozó mielőbbi 
megvalósítása érdekében a Képviselő-testület a területet Kiemelt fejlesztési 
területnek nyilvánítja. A templom településközpont vegyes területbe tartozó 542 
hrsz-ú telkének és a temető 544 hrsz-ú telkének határa és így a Vt-2 építési 
övezet és a Kt övezet határa mintegy 8,5 m-rel módosul a tervezett ravatalozó 
telepítése érdekében. 
2.  Az 1. pont szerinti Településrendezési eszköz módosításának 
véleményezési eljárása a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezet eljárási 
szabályai szerint, ún. Tárgyalásos eljárással történik, a terv az OTÉK 2012. 
augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei és jelmagyarázatával készül. 
3.   A Településrendezési eszközök módosítása várhatóan a környezetre 
káros hatással nem lesz, ezért a 2/2005.(I.11.) Korm.rendelet 3.§-a szerinti 
felhatalmazás alapján a Képviselő-testület előzetesen megállapítja, hogy külön 
környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem 
szükséges. 
4.  A módosítás költségeit a Szentkirályszabadjai Római Katolikus 
Plébánia (8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u.6.) vállalja. A Képviselő-testület 
felkéri a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások lebonyolítására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

41./2018.(06.25.) sz. 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 750.000,-Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2018.évi költségvetésének terhére. 
Az Önkormányzat a kifizetés módját előfinanszírozásban, banki átutalással 
határozza meg. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a támogatási szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018. július 30. (a szerződés aláírására és megküldésére) 
 

42./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján a Rákóczi Szövetség (1027 
Budapest, Szász Károly utca 1. IV. em. 1) részére (az általa a Felvidéken 
meghirdetett Beiratkozási Ösztöndíj Program működtetésére) 4 x 10.000 Ft, 
azaz összesen 40.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2018.évi 
költségvetésének terhére. Az Önkormányzat a kifizetés módját 
előfinanszírozásban, banki átutalással határozza meg. 



Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a támogatási szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018. július 15. (a szerződés aláírására és megküldésére) 
 

43./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a tulajdonában lévő 023/20 és 023/21 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására 
vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 1/2013(III.1.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti 
előkészítő intézkedéseket megkezdi. A Képviselő-testület a hasznosításról az 
előkészítést követően hoz döntést. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és az értékbecslések megrendelésére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.szeptember 15. 
 

44./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői 
feladatok helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízást 2018.július 1-
től 2018.szeptember 10-ig jóváhagyja Borbélyné Horváth Anikó védőnő 
közreműködésével. 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, 
hogy a helyettesítésre vonatkozó új pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon. 
Felhívja Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
és a megbízási szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.július 10. (a pályázat közzétételére) 
 

45./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda módosított Pedagógiai Programját és 
az abban foglaltakkal egyetért. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

46./2018.(06.25.) sz. Kt. határozatZÁRT 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, a „Szentkirályszabadjáért” 
kitüntetés és a Díszpolgári cím adományozásáról szóló 7/2015.(VI.24.) 
önkormányzati rendelete alapján Cseh Lajos (Szentkirályszabadja, Ibolya u. 2.) 
részére „Szentkirályszabadjáért” kitüntetést adományoz, melynek átadására a 
2018. augusztus 20-i ünnepség keretében kerül sor.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 19. 
 
 
 
 
 



47./2018.(08.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Településrendezési eszközök 544 és 542 hrsz-ú telket érintő módosítása 
vonatkozásában, a partnerségi egyeztetés során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 42/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  
1. megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során az egyeztető 
tárgyalás megtartásra került, a tervezettel kapcsolatban a Partnerektől a 
megadott határidőn belül észrevétel nem érkezett,  
2. megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosítás 
partnerségi véleményezési szakasza lezárul; 
3.  felkéri  Gyarmati Katalin polgármestert, hogy gondoskodjon jelen 
döntés dokumentálásáról és közzétételéről, 
4. felkéri Bárdosi Andrea tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai 
véleményezésre bocsájtandó tervdokumentációt; 
5. felkéri Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a jelen döntést és a 
településrendezési eszközök módosításának tervezetét küldje meg végső 
szakmai véleményezésre az állami főépítész hatáskörében eljáró Veszprém 
Megyei Kormányhivatalnak a tárgyalásos eljárás lefolytatása céljából.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

48./2018.(08.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a TOP 3.1.1-16-VE1-2017-0012. azonosítószámú, „Biztonságosabb 
közlekedés Szentkirályszabadján” című pályázat megvalósításához szükséges 
kiviteli terveket a Via-Futura Kft-től (8200 Veszprém, Budapest u.2.) rendeli 
meg. A kiviteli tervek elkészítésének díja 1.350.000,-Ft +ÁFA. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vonatkozó szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.szeptember 10. (a szerződés aláírására) 
 

49./2018.(08.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 
melléklet I.9 pont szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázatot nyújt be. 
A Képviselő-testület az igényelt 50 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: 2018.augusztus 31. (a támogatási igény benyújtására) 
 

50./2018.(08.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018./2019. 
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 vette át. A tanulók kérelméhez csatolni kell a tankönyvek 
kifizetéséről szóló igazolást. 
A beiskolázási támogatás finanszírozásával kapcsolatos pénzeszközöket az 
Önkormányzat a 2018.évi költségvetéséből fedezi. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.szeptember 15. (a kérelmek benyújtására) 
 

51./2018.(08.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
tulajdonában lévő 023/20 és 023/21 hrsz-ú ingatlanok hasznosítását az 
előterjesztésben foglaltak alapján. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2013(III.1.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak alapján a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

52./2018.(08.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
BAKONYKARSZT Zrt. ajánlását az 58/2013.(II.27.) Korm.rendelet alapján a 
házi beemelők villamos energia ellátásáról és a következő döntést hozta: 
1. A felhasználási helytől független energiaellátás kiépítése kapcsán a 
BAKONYKARSZT Zrt. számítási módszerét elfogadja és megállapítja, hogy a 
szennyvíz beemelők felhasználási helytől független energiahálózattal történő 
kiváltása aránytalanul magas költségráfordítással jár. 
2. A víziközmű-szolgáltató által javasolt megállapodások közül azt a szerződést 
kívánja megkötni a Felhasználókkal, mely szerint a szennyvíz beemelő 
folyamatos energiaellátásának biztosítása és költségviselése továbbra is a 
Felhasználó kötelezettsége. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon és a Képviselő-testület döntéséről a szennyvíz 
beemelőkkel érintett lakosokat és a víziközmű-szolgáltatót értesítse. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
53./2018.(08.30.)KT határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi 
védőnői munkakör vonatkozásában a helyettesítésre kiírt 323/2018. számú 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, 
hogy a helyettesítésre vonatkozó új pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon.  
A Képviselő-testület a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására 
vonatkozó megbízást 2018.szeptember 11-től jóváhagyja Kiss Irén védőnő 
közreműködésével. 
Felhívja Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.szeptember 10. (a pályázati felhívás közzétételére és a 
helyettesítésre vonatkozó megbízás aláírására) 
 
 
 
 
 



54./2017.(08.30) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az „Előterjesztés terület bérbeadásáról” 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 
 

55./2017.(08.30) Kt. határozat:ZÁRT 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a tulajdonában lévő 023/5 hrsz-ú ingatlanon található közlekedési és 
gurulóutak területét 2019.október 1-ig, 30 napos felmondási idő kikötésével, 
500.000,-Ft/hó bérleti összeggel bérbe adja a Continental Automotive Hungary 
Kft. (székhely:8200 Veszprém, Házgyári u.6-8.) részére. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármester a szükséges intézkedések 
megtételére és a szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

56./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. 
 

57./2018.(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 2018. 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: 2018. december 15. (az elszámolásra) 
 

58./2018.(09.05.) Kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 
53/2018.(08.30.) KT. határozatát úgy, hogy a határozat alábbi mondatát törli: „A 
Képviselő-testület a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására 
vonatkozó megbízást 2018.szeptember 11-től jóváhagyja Kiss Irén védőnő 
közreműködésével.” 
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a védőnői feladatok helyettesítéssel 
történő ellátására 2018.szeptember 11-től megbízási szerződést köt Csabai Edit 
védőnővel. Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére és a megbízási szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.szeptember 11. 



59./2018.(09.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
109./2007.(08.01.) határozattal megállapított, többször módosított településszerkezeti 
tervet módosítja a határozat melléklete szerinti tartalommal, azaz a „változtatással érintett 
terület”-en belül a településközpont vegyes terület és a különleges terület - temető 
területfelhasználási egység határa kismértékben módosul, a temető területe növekszik.   
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: azonnal 

 
60./2018.(09.27.) 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 2019. évi fordulójához.  
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. 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 2019. 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 és a nyilatkozat 
elküldéséért, valamint pályázat előkészítéséért 
Határidő: 2018.október 3. (csatlakozási regisztráció) 
 

61./2018.(09.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda (8225 Szentkirályszabadja, Kossuth u.22.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatában, foglaltakkal továbbá tudomásul veszi a 
tájékoztatást az intézmény 2018/2019. nevelési évre vonatkozó Pedagógiai-működési 
Munkatervéről. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

62./2018.(10.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 023/20 hrsz-ú, 2.820 m2 térmértékű, 
„kivett telephely” megnevezésű valamint a 023/21 hrsz-ú 2.991 m2 térmértékű, 
„kivett telephely” megnevezésű ingatlanokat értékesíti Fodor Márton (8225 
Szentkirályszabadja, Nefelejcs u.21.) részére. Az ingatlanok vételárát az 
értékbecslésben meghatározottak figyelembevételével a 023/20 hrsz-ú ingatlan 
esetében 5.800.000,-Ft, a 023/21 hrsz-ú ingatlan esetében 5.700.000,-Ft 
összegben határozza meg. 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
1/2013.(III.1.) önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezések 



figyelembevételével versenyeztetési eljárás lefolytatását a Képviselő-testület 
nem folytat le. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és az adásvételi szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.november 15. (az aláírásra) 
 

63./2018.(10.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi védőnői 
munkakör vonatkozásában a helyettesítésre kiírt 323-2/2018. számú pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a 
helyettesítésre vonatkozó új pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.  
Felhívja Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.november 10. (a pályázati felhívás közzétételére) 
 

64./2018.(10.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által megküldött, az 
iskolák felvételi körzetéhez kapcsolódó dokumentumot és az abban foglaltakkal 
szemben, az időközben történt változások miatt településünk vonatkozásában a 
kötelező felvételt biztosító intézményt az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Szentkirályszabadja község számára a kötelező felvételt biztosító iskola: 
203336 - Szent István Király Általános Iskola 
8225 Szentkirályszabadja, József A. u. 6.                   
 
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos 
helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi bontásban: 
Szent István Király Általános Iskola 6 fő hátrányos helyzetű 

1 fő halmozottan hátrányos helyzetű 

Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.október 31. (megküldés az illetékes járási hivatal felé) 
 

65./2018.(10.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-VE1 
„Biztonságosabb közlekedés Szentkirályszabadján” tárgyú és a „Bölcsőde építése 
Szentkirályszabadján” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésére Bíráló Bizottságot hoz 
létre az alábbi összetétellel: 
Elnök   Szántód László jegyző 
Tag   Békési Csaba közbeszerzési tanácsadó 
Tag   Hegyi Nándor pénzügyi munkatárs 
Tag   Kokas Géza műszaki munkatárs 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

66./2018.(10.24.) 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.)  Szentkirályszabadja Község Önkormányzat, mint felhasználó az MVMP-AJ-
323655/00 számú vonatkozó szerződéstervezet alapján a 2019. január 1-től 2019. 



december 31-ig terjedő teljesítési időszakra. 
b.) Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal, mint felhasználó az MVMP-AJ-323684/00 
számú szerződéstervezet alapján a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő 
teljesítési időszakra. 
c.) Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda, mint felhasználó az MVMP-AJ-323687/00 
számú szerződéstervezet alapján a 2019. január 1-től 2019. 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: 2018. október 26. (a tájékoztatásra) 
 

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

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

 
1. Ajánlattevő neve:  E-pannon Kft 

Székhelye:  8200 Veszprém, Házgyári u.24/6 

Ügyvezető Edőcs Ottó 

E-mail címe: info@e-pannon.hu 

Adószáma:  13721259-2-19 

Telefonszáma: 20-9648220 

2. Ajánlattevő neve:  Kazamata-Bau Kft 

Székhelye:  8200 Veszprém, Rozmaring u.28/I 

Ügyvezető. Gerecs József 

E-mail címe: kazamata@kazamata-bau.hu 

Adószám: 10645420-2-19 

Telefonszáma:  30-9466280 

3. Ajánlattevő neve Baumidex Kft 

Székhelye 8400 Ajka, Ipari Park Északi Szektor 3/1 

Képviseli Pék Attila 

E-mail cím baumidex@baumidex.hu 

Adószáma: 11963468-2-19 

Telefonszáma: 30-9270430 

4. Ajánlattevő neve Palota-Út-Ép Kft 

Székhelye 8100 Várpalota, Hermann Ottó u.5. 

Ügyvezető Nagy József 

E-mail cím palotautep@gmail.com 

Adószáma: 14638092-2-19 

Telefonszáma 20-9148236 

5. Ajánlattevő neve Strabag Általános Építő Kft 

Székhelye 8200 Veszprém, Pf.1200 

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


Ügyvezető Főrhétz Gábor 

E-mail cím utepites.veszprem@strabag.com 

Adószáma: 11705053-4-44 

Telefonszáma: 30-3829935 

 
Felelős: Szántód László jegyző 
 

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

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

71./2018.(11.19.) Kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-
11767-1-005-01-02 MEKH kóddal rendelkező 42. sorszámú Veszprém 
ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-
rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot. 
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése 
szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, a 



Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást az Önkormányzat 
nevében írja alá. 
3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a 
vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként 
járjon el az Önkormányzat helyett és nevében. Ennek megfelelően határozza 
meg a közbeszerzési eljárás szabályai szerinti nyertest, tájékoztatásunk után 
szerződést kössön, valamint a vagyonértékelés lefolytatása után a nyertes 
részére az ellenszolgáltatás díját megfizesse. Hozzájárul ahhoz, hogy a 
vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető 
víziközmű-használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-
nél maradjanak. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.november 23. (tájékoztatásra) 

 
 
 
 
 


