
1./2019.(01.17.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására 2019.január 18-
tól 2019.augusztus 31-ig megbízási szerződést köt Csabai Edit védőnővel. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a megbízási szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.január 18. 

 
2./2019.(01.23.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy részt kíván venni a belügyminiszter által a „Kiegyenlítő bérrendezési 
alap támogatására” kiírt pályázaton. 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalapot a 
Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. 
törvényben rögzítettekhez képest 20%-kal emelt összegben, azaz 46.380-
,Ft-ban állapítja meg 2019.évre vonatkozóan. 
A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az 
Önkormányzat a költségvetési törvényben meghatározott 38.650,-Ft mértékű 
illetményalapot alkalmazta 2018.július 1-jén. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a pályázat benyújtására. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2019.január 25. (a pályázat benyújtására) 

 
3./2019.(01.23.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében a felnőtt háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ügyeleti feladatokat át kívánja adni Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának. 
A feladatok átadásáról, átvállalásáról szóló megállapodás-tervezetet elfogadja 
és felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert annak aláírására.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.január 29. (az értesítésre) 

 
4/2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat:  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évre 
vonatkozó üléstervet elfogadja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

5./2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat::  
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás 2018.évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

6./2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat::  
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
Gyarmati Katalin polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését a 
határozat mellékletét képező dokumentum szerint. 
Felelős: Szántód László jegyző 
A szabadság ütemezését tartalmazó dokumentum a határozat mellékletét 
képezi. 
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7./2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat:: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda nyári szüneti zárva 
tartásához 2019. 07.29. - 2019. 08.23. időtartamban, a konyha esetében 
pedig 2019. 07.29. – 2019.08.10. közötti időpontban. 
Felhatalmazza az óvodavezetőt a szükséges intézkedések megtételére 
és az érintettek tájékoztatására. 
Felelős: Fazekas Márta intézményvezető 
Határidő: 2019.február 15. (a tájékoztatásra) 

 
8./2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi 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 meghirdetett 
Magyar Iskolaválasztási Program működtetésére) 4 x 10.000-,Ft, azaz 
összesen 40.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2019.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: 2019.február 28. (a szerződés aláírására és megküldésére) 
 

9./2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-3.1.1-16-
VE1 – 2017-00012 Járdaépítés a Balatoni úton és az Ady utca – Rákóczi utca - 
Balatoni út csomópont forgalombiztonsági korszerűsítése” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok közül érvényes ajánlattevőnek 
nyilvánítja a Baumidex Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (8400 Ajka, 
Ipari Park, Északi Szektor III/1) és a Strabag Általános Építő Kft-t (1117 Budapest, 
Gábor Dénes u.2. Infopark „D” épület), mert az általuk benyújtott ajánlatok 
megfeleltek a felhívásban, a dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban 
előírtaknak. 
A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül érvénytelen ajánlattevőnek 
nyilvánítja az E-Pannon Építőipari és Szolgáltató Kft-t, mert az általa benyújtott 
ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény 73.§ (1) bekezdés d) és 
e) pontjában foglaltak alapján érvénytelen, mivel a hiánypótlási felszólításban 
foglaltakra nem nyújtotta be a hiánypótlását illetve nem igazolta alkalmasságát. 

 
10./2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-3.1.1-
16-VE1 – 2017-00012 Járdaépítés a Balatoni úton és az Ady utca – Rákóczi 
utca - Balatoni út csomópont forgalombiztonsági korszerűsítése” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás megvalósítására rendelkezésre álló nettó 68.468.504,-Ft 
összegű pályázati támogatásból biztosított anyagi fedezetet megemeli a 
beérkezett, érvényes ajánlatok figyelembevételével 24.842.505,-Ft+ÁFA, azaz 
bruttó 31.549.981,-Ft-tal. A Képviselő-testület a különbözetet saját forrásból, 
2019.évi költségvetésének terhére biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
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11./2019.(01.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-3.1.1-
16-VE1 – 2017-00012 Járdaépítés a Balatoni úton és az Ady utca – Rákóczi 
utca - Balatoni út csomópont forgalombiztonsági korszerűsítése” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  
Az eljárás nyerteseként az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 
Strabag Általános Építő Kft-t (1117 Budapest, Gábor Dénes u.2. Infopark „D” 
épület) hirdeti ki a nettó 93.311.009,-Ft összegű ajánlati ár figyelembevételével.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a közbeszerzési eljárás nyertesével a kivitelezésre vonatkozó 
vállalkozási szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
 

12./2019.(02.28.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Balatonalmádi Szociális Társulás 2018. évi 
költségvetésének módosítását. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
13./2019.(02.28.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Balatonalmádi Szociális Társulás 2019. évi 
költségvetését. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
14./2019.(02.28.) számú Képviselő-testületi 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./2019.(02.28.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi védőnői 
munkakör vonatkozásában a helyettesítésre kiírt 323-4/2018. 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: 2019.március 11. (a pályázati felhívás közzétételére) 

 
16./2019.(02.28.) számú Képviselő-testületi határozat:  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
tulajdonában lévő IDZ-736 frsz-ú Volkswagen Caddy típusú működésképtelen és 
gazdaságosan nem javítható gépjárművet értékesíti Fülöp Zoltán 
Szentkirályszabadja, Ady u.13. szám alatti lakos részére. A gépjármű vételára bruttó 
55.000,-Ft. A Képviselő-testület a gépjármű állapotának figyelembevételével és az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
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1/2013.(III.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján eltekint a 
versenyeztetéstől és az árverési úton történő értékesítéstől. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
17./2019.(03.27.)számú Képviselő-testületi határozat: 

1.  Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Helyi 
Építési Szabályzat módosítására beérkezett kérelmet. Kezdeményezi a hatályos Helyi 
Építési Szabályzat módosítását a kertes mezőgazdasági területen (Mk) elhelyezhető 
épületek maximális alapterületét illetően úgy, hogy a jelenlegi 60 m2 alapterület 90 m2-re 
változzon.   
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 
Főépítészi 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.) 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. Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
18./2019.(03.27.)számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kertes mezőgazdasági 
területeket (Mk) érintő, a Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló 
kezdeményezéssel kapcsolatos tervezői feladatok ellátásával Bárdosi Andrea (1146 
Budapest, Abonyi utca 8.) településtervezőt bízza meg. A módosítás költségeit Hettmann 
Ferenc kezdeményező vállalja. A vállalkozói díj mértéke 400.000,-Ft. A tervezési feladatok 
ellátására és a költségek biztosítására a felek háromoldalú tervezési szerződést kötnek. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások 
lebonyolítására és a háromoldalú tervezési szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.április 15. (a szerződés aláírására) 

 
19./2019.(03.27.)számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervét. 
Felelős: Szántód László jegyző (a közzétételért) 
Határidő: 2019. március 31. 
 

20./2019.(03.27.)számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
az Esze Tamás utca aszfalt-felújítási, aszfaltozási munkálatainak elvégzésével a 
Strabag Általános Építő Kft-t (8200 Veszprém, 0224 hrsz) bízza meg. A vállalkozói 
díj mértéke bruttó 14.212.697,-Ft. A pályázati beruházás megvalósításához 
szükséges önrészt a 2019. évi költségvetéséből biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vállalkozási szerződés aláírására.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.április 1. (a szerződés aláírására) 
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21./2019.(03.27.)számú Képviselő-testületi 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) 297.000,-Ft + ÁFA értékben. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.április 15. (a szerződés aláírására) 

 
22./2019.(03.27.)számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szent 
István Király Általános Iskola átszervezését, iskolai könyvtár alapfeladattal való 
bővülését. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019. április 1. (határozat továbbítása) 

 
23./2019.(03.27.)számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi a 
szándékát, hogy a fenntartásában működő Szentkirályszabadjai Szivárvány 
Óvodában intézményátszervezést hajt végre az alábbiak szerint: 
1. A költségvetési szerv alaptevékenységének módosítása 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a képviselő-testületi döntés meghozatalához szükséges 
véleményeztetési eljárás lefolytatására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.május 15. 

 
24./2019.(03.27.)számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalását. 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2019.április 20. (átvezetési kérelem benyújtására a MÁK felé) 

 
25./2019.(04.10.)számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi a 
szándékát, hogy a fenntartásában működő Szentkirályszabadjai Szivárvány 
Óvodában intézményátszervezést hajt végre az alábbiak szerint: 
1. A Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda többcélú intézménnyé történő 
átszervezése, többcélú óvoda-mini bölcsőde intézmény kialakítása 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a képviselő-testületi döntés meghozatalához szükséges 
véleményeztetési eljárás lefolytatására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.május 15. 
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26./2019.(04.10.)számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a Hungaroring Zrt. megkeresése alapján a 
2019.évben Zamárdiban megrendezésre kerülő Red Bull Air Race magyarországi 
futamának lebonyolításához kapcsolódó szentkirályszabadjai repülőtérhasználat 
feltételeiről a lebonyolítóval tárgyaljon. 
A Képviselő-testület a repülőtér használatával kapcsolatos hozzájárulásról ezt 
követően hoz döntést. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
 

27./2019.(04.24.)számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi védőnői 
munkakör vonatkozásában a helyettesítésre kiírt 323-5/2018. számú pályázati eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület a területi védőnő tartós távolléte időtartamára, a helyettes védőnői 
feladatok ellátásával 2019.június 1-től Dombai Szilvia védőnőt bízza meg. A helyettes 
védőnő illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 
rendelkezéseinek figyelembevételével kell megállapítani. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.május 30.  
 

28./2019.(04.24.)számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi 
Tankerületi Központ által a Szent István Király Általános Iskola intézményvezetői 
álláshelyére kiírt álláspályázatra beérkezett pályázatot megismerte. A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdés h.) pontja alapján úgy 
határoz, hogy támogatja Széplaki Zoltán József pályázatát és javasolja kinevezését 
a Szent István Király Általános Iskola intézményvezetői posztjára. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.május 6. (az értesítésre) 

 
29./2019.(04.24.)számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi 
Építési Szabályzat az ún. zártkerti területen található kertes mezőgazdasági 
besorolású (Mk) területek 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 egy észrevétel érkezett a lakossági fórumon, mely   
 elfogadásra kerül, így ennek megfelelően a HÉSZ módosítást  
 ki kell egészíteni azzal, hogy a kertes mezőgazdasági   
 területen oldalszárnyas épület is épülhet. 
2. megállapítja, hogy a helyi építési szabályzat módosítás   
 partnerségi véleményezési szakasza lezárul; 
3.  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen döntés   
 dokumentálásáról és közzétételéről, 
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4. felkéri Bárdosi Andrea településtervezőt, hogy készítse el az  
 állami főépítészi eljárásra bocsájtandó tervdokumentációt; 
5. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntést és a Helyi Építési  
 Szabályzat módosításának véleményezési dokumentációját  
 küldje meg Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami    
 Főépítészének.  

 
 Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 

30./2019.(04.24.)számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lefolytatott 
véleményezési eljárás során az intézményi alkalmazotti közösség valamint a szülői 
szervezet véleményének figyelembevételével úgy határoz, hogy fenntartásában 
működő Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvodában intézményátszervezést hajt 
végre az alábbiak szerint: 
1. A költségvetési szerv alaptevékenységének módosítása 
2. A Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda többcélú intézménnyé történő 
átszervezése, többcélú óvoda-mini bölcsőde intézmény kialakítása 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
31./2019.(05.07.)számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja az önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének 
módosítását. 
Felelős: Szántód László jegyző (a közzétételért) 

 
32./2019.(05.15.)számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20./A. § alapján pályázatot 
hirdet a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetői 
(magasabb vezetői) feladatainak ellátására. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző  
Határidő: 2019.május 23. (a pályázat közzétételéért) 
 

33./2019.(05.15.)számú Képviselő-testületi határozat: 
1.  Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gksz-
8 építési övezetbe tartozó 04/4 hrsz-ú telephelyen folyó fejlesztéssel egyetért, 
ezért kezdeményezi a hatályos Helyi Építési Szabályzat módosítását a Gksz-8 
övezetet illetően úgy, hogy a jelenlegi telephelyen a beépítési mód oldalhatáron 
állóvá változzon.   
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti tervezett fejlesztést kiemelten 
támogatni kívánja, ezért a Gksz-8 építési övezet területét  Kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítja. 
3. Az 1. pont szerinti Helyi Építési Szabályzat 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. 
4.   A Helyi Építési Szabályzat módosítása várhatóan a környezetre káros 
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hatással nem lesz, ezért a Képviselő-testület előzetesen nem tartja 
szükségesnek a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3.§-a szerinti külön környezeti 
értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások 
lebonyolítására 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
34/2019.(05.15.)számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GKSZ-8 építési 
övezet területét érintő, a Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló 
kezdeményezéssel kapcsolatos tervezői feladatok ellátásával Bárdosi Andrea (1146 
Budapest, Abonyi utca 8.) településtervezőt bízza meg. A módosítás költségeit Bóka 
Viktor kezdeményező vállalja. A vállalkozói díj mértéke bruttó 380.000,-Ft. A tervezési 
feladatok ellátására és a költségek biztosítására a felek háromoldalú tervezési 
szerződést kötnek. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások 
lebonyolítására és a háromoldalú tervezési szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.május 28. (a szerződés aláírására) 

 
35./2019.(05.15.)számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lefolytatott 
véleményezési eljárás során az intézményi alkalmazotti közösség, valamint a szülői 
szervezet véleményének figyelembevételével úgy határoz, hogy fenntartásában 
működő Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvodában intézményátszervezési 
intézkedései alapján elfogadja az intézmény 2/2019.számú módosító okiratát és a 
2-2/2019. egységes szerkezetű alapító okirat dokumentumot 2019.július 2-i 
hatálybalépéssel. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

36./2019.(05.17.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy módosítja a 
84./2018.(12.19.) számú képviselő-testületi határozatát és hatályos Közbeszerzési Szabályzata 
alapján a „Bölcsőde létesítése Szentkirályszabadján” beruházás megvalósítása tárgyában 
közbeszerzési eljárást indít azzal, hogy az ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági társaságok 
részére kerüljön megküldésre: 

1. Ajánlattevő neve:  SD-BAU Mérnöki Iroda Kft. 
Székhelye:  8200 Veszprém,Ibolya u.6/A. Fsz.1. 
Ügyvezető Soós Norbert 
E-mail címe: sdbau@sdbau.hu 
Adószáma:  14908743-2-19 
Telefonszáma: 70/772-0892 
2. Ajánlattevő neve:  KOROBÁG ÉPKER Kft. 
Székhelye:  1012 Budapest, Márvány u.17. 
Ügyvezető. Papp Gábor 
E-mail címe: papp6927@gmail.com 
Adószám: 24900825-2-41 
Telefonszáma:  70/608-1891 
3. Ajánlattevő neve HORVÁTH COLOR Kft. 
Székhelye 9363 Gyóró, Petőfi S.u.2. 
Képviseli Horváth Péter 
E-mail cím horvathcolor@m-kabel.hu 
Adószáma: 13672571-2-08 
Telefonszáma: 20/925-4241 
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4. Ajánlattevő neve VESZPRÉMBER Zrt. 
Székhelye 8200 Veszprém, Radnóti M. tér 2/A 
Ügyvezető Fehérváry István 
E-mail cím titkarsag@veszprember.hu 
Adószáma: 11321310-2-19 
Telefonszáma 88/423-888 
5. Ajánlattevő neve Füred Építőipari Kft. 
Székhelye 8230 Balatonfüred, Kossuth u.3. fsz.101. 
Ügyvezető Sági Tamás 
E-mail cím info@furedepitoipar.hu 
Adószáma: 13480323-2-19 
Telefonszáma: 20/2438570 

 Felelős: Szántód László jegyző 
 

37./2019.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő–testülete 
elfogadja az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019. június 10. (megküldésre) 

 
38./2019.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
jóváhagyja Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és 
Szociális Szolgálat 2018. évi gazdálkodásáról készült beszámolóját. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
39./2019.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   
 2018. évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési    
 jelentést jóváhagyja. 
 Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

40./2019.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 
14.613.961,-Ft, a 15%-os saját forrás mértéke 2.192.094,-Ft. A Képviselő-
testület a saját erőt 2019.évi költségvetéséből biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: 2019.május 31. (a pályázat benyújtására) 

 
41./2019.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fenntartható 
Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében tárgyú előterjesztést. A 
képviselő testület elfogadja a határozat 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő „Veszprém megye 
területén működő helyi fejlesztési stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek összefoglaló 
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve 2019-2030”, valamint a Bakony és Balaton Keleti Kapuja 
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Közhasznú Egyesület Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 2019-2030. című dokumentumokat. 
A képviselő testület felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a Polgármesterek Klíma- 
és Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant of Mayors for Climate and Energy) aláíróként történő 
csatlakozáshoz szükséges intézkedéseket megtegye. 
A képviselő testület felhívja Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a jelen határozat 1. és 2. számú 
mellékletében szereplő dokumentumok feltöltésre kerüljenek a Polgármesterek Klíma- és 
Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayors for Climate and Energy) honlapjára. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

42./2019.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában 
lévő 023/5 hrsz-ú repülőtér ingatlan használatához a Hungaroring Sport Zrt. 
szervezésében megrendezendő Red Bull Air Race világbajnoki futamának idejére. A 
terület használatának díja bruttó 500.000,-Ft. 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást ad a rendezvény idejére történő leszállóhely 
létesítéséhez. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 
a terület használatára vonatkozó szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.június 25. (a szerződés megkötésére) 
 

43./2019.(05.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bölcsőde 
létesítése Szentkirályszabadján” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban a 
beérkezett ajánlatok közül érvényes ajánlattevőnek nyilvánítja a Horváth Color 
Kft-t (9363 Gyóró, Petőfi S.u.2.) és a VeszprémBer Zrt-t (8200 Veszprém, 
Radnóti M. tér 2/A), mert az általuk benyújtott ajánlatok megfeleltek a 
felhívásban, a dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak. 

 
44./2019.(05.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bölcsőde 
létesítése Szentkirályszabadján” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
megvalósítására rendelkezésre álló nettó 90.094.831,-Ft összegű pályázati 
támogatásból és saját erőből biztosított anyagi fedezetet megemeli a 
beérkezett, érvényes ajánlatok figyelembevételével 3.927.215,-Ft+ÁFA, azaz 
bruttó 4.987.563,-Ft-tal. A Képviselő-testület a különbözetet saját forrásból, 
2019.évi költségvetésének terhére biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
45./2019.(05.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bölcsőde 
létesítése Szentkirályszabadján” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  
Az eljárás nyerteseként az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 
VeszprémBer Zrt-t (8200 Veszprém, Radnóti M. tér 2/A) hirdeti ki a nettó 
94.022.046,-Ft összegű ajánlati ár figyelembevételével.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a közbeszerzési eljárás nyertesével a kivitelezésre vonatkozó 
vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
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  46./2019.(06.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának 
Szentkirályszabadja község 2018. évi közrendjéről és közbiztonságáról 
szóló beszámolóját.  
 

  47./2019.(06.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2018/2019 nevelési évéről 
szóló beszámolóját. 
 

  48./2019.(06.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján a Római Katolikus Plébániával 
kötött 277-3/2018.számú támogatási szerződést aszerint, hogy a biztosított 
támogatás felhasználásának határideje 2019.november 30-i, az elszámolási 
határidő pedig 2019.december 31-i határidőre változzon. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a támogatási szerződés módosításának aláírására. 

 
  49./2019.(06.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja 
Rausz István r.ezredes kinevezését a Veszprémi Rendőrkapitányság 
Kapitányságvezetői beosztására. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.július 10. (a tájékoztatásra) 

 
50./2019.(06.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gksz8 építési 
övezetre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében   
1.  megállapítja, hogy az előzetesen lefolytatott partnerségi véleményezés során 
a módosítással kapcsolatban a Partnerektől észrevétel nem érkezett, a 
partnerségi szabályzat szerinti lakossági fórum megtartásra került, annak 
jegyzőkönyvét elfogadja, a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti; 
2.  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a partnerségi egyeztetés 
lezárásáról kapcsolatos döntés dokumentálásáról és közzétételéről, 
3. felkéri a tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai véleményezésre 
bocsájtandó tervdokumentációt; 
4. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntést és a településrendezési eszközök 
módosításának végső szakmai véleményezési dokumentációját küldje meg a 
tárgyalásos eljárásnak megfelelően végső szakmai véleményezésre a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
51./2019.(06.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 
hatályos Településrendezési eszközök módosítását két terület tekintetében az 
alábbiak szerint:  
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1. 
a) A Petőfi utcához csatlakozó 675/25 hrsz-ú út ingatlan keleti oldalán lévő 
teleksor folytatása szükséges a külterületi 0106/2 hrsz-ú telek felé, azaz új 
lakótelkek kialakítása (1. módosítás) Az új lakóterület helyett a József Attila 
utca folytatásában tervezett lakóterület déli végéből kerüljön lakóterület 
visszaminősítésre. 
b) A 617/2 hrsz-ú telekre vonatkozó Vt1 övezetben a minimális telekméret 
csökkentése 600 m2-re és társasházi lakóépületek kialakításának biztosítása 
a Helyi Építési Szabályzatban (2. módosítás) 
c) A lakótelkek kialakítása az önkormányzat kiemelt fejlesztési célja, ezért 
a mellékelt érintett területeket a Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja.  
d) A módosítás 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. 
e) A Településrendezési terv módosítása a környezetre várhatóan káros 
hatással nem lesz, ezért a Képviselő-testület előzetesen nem tartja 
szükségesnek a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3.§-a szerinti külön 
környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását.  

2.  a Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló kezdeményezéssel 
kapcsolatos tervezői feladatok ellátásával Bárdosi Andrea (1146 Budapest, 
Abonyi utca 8.) településtervezőt bízza meg. A vállalkozói díj mértéke bruttó 
780.000,-Ft. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiekkel 
kapcsolatos eljárások lebonyolítására és a tervezési szerződés aláírására. A 
vállalkozói díj fedezetét 2019.évi költségvetéséből biztosítja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.július 15. (a szerződés aláírására) 

 
52./2019.(06.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 3.1.1-16-
VE1-2017-00012 azonosítójú, „Biztonságosabb közlekedés 
Szentkirályszabadján” című pályázathoz kapcsolódó parkosítási, zöldterület 
rendezési feladatainak ellátásával megbízza Juhász Sándor vállalkozót (8220 
Balatonalmádi, Szabolcs u.23./G). A vállalkozói díj mértéke: bruttó 1.158.000,-
Ft.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a vonatkozó vállalkozói szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.július 15. (a szerződés aláírására) 

 
53./2019.(07.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2.pontjában 
biztosított át nem ruházható hatáskörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§-ában foglaltakra figyelemmel a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetői 
feladatainak ellátásával megbízza Héninger Zsanettet (8200 Veszprém, Kőhíd u.1.). 
A megbízás határozott időre, 5 évre, azaz a 2019.augusztus 16-tól 2024.augusztus 
15-ig terjedő időszakra vonatkozik. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
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Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

54./2019.(07.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy készítse elő a 023/17 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület hasznosítását. Az előkészítést követően 
terjessze a hasznosítási javaslatot a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.szeptember 30. 

 
 

55./2019.(07.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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: 2019.augusztus 1. (a támogatási igény benyújtására) 

 
56./2019.(07.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

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 
Győrffy Zsolt Lajosné részére posztumusz „Szentkirályszabadjáért” kitüntetést 
adományoz, melynek hozzátartozói részére történő átadására a 2019. augusztus 20-i 
ünnepség keretében kerül sor.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 19. 

 
57./2019.(07.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

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 
Kiss Tamás (Balatonalmádi, Taksony u.16.) részére „Szentkirályszabadjáért” kitüntetést 
adományoz, melynek átadására a 2019. augusztus 20-i ünnepség keretében kerül sor.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 19. 

 
58./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi 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 2019. évi 
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költségvetéséből. Az Önkormányzat a kifizetés módját utólagos finanszírozásban, 
banki átutalással határozza meg. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az önkormányzati 
rendeletben meghatározott előírások szerinti támogatási megállapodást aláírja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019. december 15. (az elszámolásra) 

 
59./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019./2020. 
tanév vonatkozásában beiskolázási támogatásként a szentkirályszabadjai 
állandó lakhellyel rendelkező és középfokú intézményekben tanulók részére 
9.000,-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 2019.évi költségvetéséből fedezi. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.szeptember 16. (a kérelmek benyújtására) 
 

60./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásához kapcsolódóan a Helyi 
Választási Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
A Helyi Választási Bizottság tagjai: 
Barcza Imre 
Tömböl Szilárdné 
Nagy Károlyné 
Póttagok: 
Pósa Viktória 
Gyimesi Józsefné 
A 2.számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába póttagként megválasztja Harkai 
Melinda 8225 Szentkirályszabadja, Erdősétány u.2. szám alatti lakost. 
Felelős: Szántód László jegyző 

 
61./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásához kapcsolódóan a nemzetiségi 
szavazatszámláló bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
A Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai: 
Csetényi Károlyné 
Gyarmati Ferencné 
Fodor Mártonné 
Galambos Károlyné 
Geiszlerné Kovács Marianna 
Felelős: Szántód László jegyző 

 
62./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde (8225 
Szentkirályszabadja, Kossuth u.22.) tájékoztatását az intézmény 2019/2020. 
nevelési évre vonatkozó nevelési munkatervéről, a munkaközösségi 
munkatervéről és a gyermekvédelmi munkatervéről. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
63./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
az „Előterjesztés a 617/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról” és az „Előterjesztés a 
Continental Automotive Hungary Kft.-vel kötött szerződés meghosszabbításáról” 
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 Bizottság. A jelentős értékű vagyonhoz kapcsolódóan az 
önkormányzat üzleti érdekét sértené a napirend nyilvános tárgyalása. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

64./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
leveszi a napirendről az Előterjesztés a 617/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról 
című napirendet. 
 

65./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Continental Automotive Hungary Kft.-vel (székhely:8200 Veszprém, Házgyári 
u.6-8.) 2018.szeptember 1-i hatállyal megkötött 2019.október 1-ig érvényes, a 
023/5 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó megállapodás 2019.november 30-ig 
történő meghosszabbításához hozzájárul. A megállapodásban szereplő egyéb 
rendelkezések változatlanok maradnak.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármester a szükséges intézkedések 
megtételére és a szerződés aláírására.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

66./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete I. 7.pont és a 
I.10. pont alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatás 
elnyerése érdekében.   
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő:2019.szeptember 6. (a pályázat benyújtására) 

 
67./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Magyar Falu Program keretében az alábbi alprogramok vonatkozásában 
nyújt be pályázatot: 
1. Önkormányzati tulajdonú utak felújítása MFP-ÖTU/2019 
2. Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására MFP-KKE/2019 
3. Temető fejlesztése MFP-FFT/2019 
4. Óvoda udvar MFP-OUF/2019 
5. Polgármesteri Hivatal felújítása MFP-HPH/2019 

15 
 



Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a pályázatok előkészítésével 
kapcsolatos feladatok ellátására és a pályázatok benyújtására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: A pályázati alprogramok kiírása szerint 

 
68./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 
szakmai munkájának támogatására vonatkozó kérelmét támogatja. 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai 
munkájának támogatása céljából az intézmény - Szentkirályszabadja településre 
vonatkozó - 2019. költségvetésének módosítását az alábbiak szerint támogatja:  
- a személyi juttatások kiadási előirányzatának 474.300,-Ft-tal történő emelését, 
- a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 
69.300,-Ft-tal történő emelését, 
- a dologi kiadási előirányzatának 1.500.000,-Ft-tal történő emelését, 
mindösszesen működési kiadási előirányzatának  1.974.300,-Ft-tal történő 
emelését  az 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat alapján Szentkirályszabadja 
településre jutó támogatás (3.053.300,-Ft) terhére biztosítja.  
A Képviselő-testület Szentkirályszabadjára településre jutó támogatásból 
fennmaradó 1.078.791,-Ft-tal csökkenti Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata 2019. évi költségvetésében „Balatonalmádi Szociális Társulás 
részére pénzeszközátadás Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és 
Szociális Szolgálat bevétel és kiadás különbözete” megnevezésű kiadási 
előirányzatot. 
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri Gyarmati Katalin polgármestert, hogy 
a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2019. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor gondoskodjon. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.szeptember 1. (a tájékoztatásra) 

 
69./2019.(09.05.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
az „Előterjesztés a 617/2 hrsz-ú ingatlan értékesítési pályázatáról” című 
napirendet zárt ülésen tárgyalja. 
A zárt ülés elrendelését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 
CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában rögzített felhatalmazás alapján 
állapította meg a Képviselő-testület. A jelentős értékű vagyonhoz kapcsolódóan az 
önkormányzat üzleti érdekét sértené a napirend nyilvános tárgyalása. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
70./2019.(09.05.) számú Képviselő-testületi határozat:  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a tulajdonában lévő 617/2 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet 
alapján nyilvános pályázati eljárás keretében meghirdeti értékesítésre.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő 
pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon, továbbá az elbírálás lebonyolítása 
során felmerülő feladatok elvégzésére bízza meg Dr.Hegedűs Tamás ügyvéd urat. 
A pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően terjessze a Képviselő-
testület elé a beérkezett pályázatokat a pályáztatás eredményessége eldöntése 
érdekében.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  

16 
 



Határidő: 2019. szeptember 9. (a pályázat közzétételére) 
 

71./2019.(09.11.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két 
lakóterület vonatkozásában készülő Településrendezési eszközök 
módosítása tekintetében  
1.  megállapítja, hogy az előzetesen lefolytatott partnerségi 
véleményezés során a módosítással kapcsolatban a Partnerektől 
észrevétel nem érkezett, a partnerségi szabályzat szerinti lakossági fórum 
megtartásra került, annak jegyzőkönyvét elfogadja, a partnerségi 
egyeztetést lezártnak tekinti; 
2.  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a partnerségi egyeztetés 
lezárásáról kapcsolatos döntés dokumentálásáról és közzétételéről, 
3. felkéri a tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai véleményezésre 
bocsájtandó tervdokumentációt; 
4. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntést és a településrendezési 
eszközök módosításának végső szakmai véleményezési dokumentációját 
küldje meg a tárgyalásos eljárásnak megfelelően végső szakmai 
véleményezésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
72./2019.(09.30.) számú Képviselő-testületi 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 2020. évi fordulójához.  
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. 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 

 a nyilatkozat elküldéséért és a pályázat előkészítéséért 
 

73./2019.(09.30.) számú Képviselő-testületi 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.                   
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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 

 0 fő halmozottan hátrányos helyzetű 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.október 31. (megküldés az illetékes járási hivatal felé) 
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