
1./2020.(01.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a „Döntéshozatal a 023/17 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó pályázatról” 
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 

 
2./2020.(01.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a 023/17 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére kiírt 
nyilvános pályázatot eredményesnek nyilvánítja. Megállapítja, hogy a pályázati 
kiírásra beérkezett ajánlat érvényesnek minősül és az eljárás nyertesének a Dati-
Sped Kft-t (8227 Felsőörs, Fenyves u.37.) hirdeti ki.  
A nyertes ajánlattevő által tett vételár mértéke nettó 25.500.000,-Ft. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az adásvételi szerződés aláírására. A szerződéskötéshez 
kapcsolódó teendők ellátására felkéri Dr.Hegedűs Tamás ügyvéd urat. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

3./2020.(01.22.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy Öveges János képviselőt nem zárja ki az „Előterjesztés az 1302 és a 
42/14 hrsz-ú ingatlanokat érintő területcseréről” című napirend 
döntéshozatalából. 
 

4./2020.(01.22.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
csereszerződést köt Öveges János 8225 Szentkirályszabadja,Nefelejcs u.7. szám 
alatti lakos tulajdonában lévő 1302 hrsz-ú, 1412 m2 területű, „kivett, telephely” 
művelésű ágú ingatlan, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő 42/14 hrsz-ú 
2204 m2 területű „kivett, beépítetlen terület” művelésű ágú ingatlan vonatkozásában. 
Felek az ingatlanok értékét előzetes értékbecslésre figyelemmel kölcsönös 
egyetértésben egyaránt 1.100.000,- Ft-ban állapítják meg. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a csereszerződés aláírására. A szerződéskötéshez kapcsolódó teendők 
ellátására felkéri Dr. Hegedűs Tamás ügyvéd urat. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2020.február 7. (a szerződés aláírására) 
 

5./2020.(01.22.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. 
évre vonatkozó üléstervet elfogadja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
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6./2020.(01.22.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja Gyarmati Katalin polgármester 2020. évi szabadságának 
ütemezését a határozat mellékletét képező dokumentum szerint. 
Felelős: Szántód László jegyző 
A szabadság ütemezését tartalmazó dokumentum a határozat 
mellékletét képezi. 
 

7./2020.(01.22.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2019.évi tevékenységéről 
szóló beszámolót. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

8/2020.(II.12.) 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 2020.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: 2020.március 10. (a szerződés aláírására és megküldésére) 
 

9/2020.(II.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
Veszprémi Tankerületi Központ által megküldött, az iskolák felvételi körzetéhez 
kapcsolódó dokumentumot és az abban foglalt felvételi körzet meghatározással 
az alábbiak szerint egyetért: 
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   3 fő hátrányos helyzetű 

  0 fő halmozottan hátrányos helyzetű 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2020.február 15. (megküldés a tankerületi központnak) 
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10/2020.(II.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini 
Bölcsőde nyári szüneti zárva tartásához 2020. 07.27. - 2020. 08.24. 
időtartamban, a konyha esetében pedig 2020. 07.27. – 2020.08.17. 
közötti időpontban. 
Felhatalmazza az óvodavezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére és az érintettek tájékoztatására. 
Felelős: Héninger Zsanett intézményvezető 
Határidő: 2020.február 15. (a tájékoztatásra) 
 

11/2020.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Balatonalmádi Szociális Társulás 2020. évi 
költségvetését. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

12./2020.(II.27.) 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 

 
13./2020.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
étkeztetés térítési díjainak szabályait és mértékét 2020.április 1-től az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

I. A nyersanyagköltségek az étkeztetésben érintettek vonatkozásában: 

Étkezők  
Napi nettó nyersanyagköltség (Ft) 

tízórai ebéd uzsonna összesen 
Óvoda 75 200 75 350 

Iskola alsó menza   300   300 
Iskola felső menza   320   320 
Iskola alsó napközi 85 265 95 445 
Iskola felső napközi 85 305 95 485 

 
Étkezők Napi nettó nyersanyagköltség (Ft) 

 reggeli tízórai ebéd uzsonna összesen 
Bölcsőde 50 60 155 60 325 

 
II. A vendég-, illetve munkahelyi étkezők étkezési térítési díjai. 

Étkezők Ebéd Napi nettó norma Rezsi-
költség 

Fizetendő 
térítési díj 
kerekítve 

Vendégétkezők 380 380 296 676,-+ÁFA 
Munkahelyi étkezők 
(kedvezményes) 310 310 242 552,-+ÁFA 

A nettó rezsiköltség a nettó napi norma 78 %-ában került meghatározásra. 
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III. A nem saját fenntartásban álló intézmény felé teljesített szolgáltatás esetén 

az igénybe vevő intézmény nyersanyag- és rezsiköltségei: 

 

Napi nettó nyersanyagköltség (Ft) Rezsiköltség 

tízórai ebéd uzsonna összesen  

Óvoda 75 200 75 350 273,- +ÁFA 

Iskola alsó menza   300   300 234,- +ÁFA 

Iskola felső menza   320   320 250,- +ÁFA 

Iskola alsó napközi 85 265 95 445 347,- +ÁFA 

Iskola felső napközi 85 305 95 485 378,- +ÁFA 

 
 
 

 Napi nettó nyersanyagköltség (Ft) Rezsiköltség 

reggeli tízórai ebéd uzsonna összesen  

Bölcsőde  50 60 155 60 325 253,- +ÁFA 

A nettó rezsiköltség a nettó napi norma 78 %-ában került meghatározásra. 
 

Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
 

14./2020.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Kötés Építőanyagipari Szolgáltató Kft (8411 Veszprém, 
Tószeg út.30.) kérelme alapján egyetért a Szentkirályszabadja 08/22 
hrsz-ú ingatlan esetében a terület-felhasználási besorolás 
megváltoztatásával a bányászati tevékenységre vonatkozó „Kb” 
besorolásra. Az ehhez szükséges településrendezési terveket érintő 
módosításokat – a vonatkozó jogszabályoknak történő maradéktalan 
megfelelés esetén- a jövőben szándékában áll megtenni azzal, hogy a 
kapcsolódó költségek a kérelmezőt terhelik. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2020.március 5. (a tájékoztatásra) 

 
15./2020.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy nem csatlakozik a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú 
Társulás által létrehozandó és működtetendő hírportálhoz. A hírportál 
által nyújtott szolgáltatásokat nem kívánja igénybe venni. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
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16./2020.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Társulási Megállapodás alapján Balatonalmádi Város 
Önkormányzata által elkészített, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és a szociális 
alapszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások szolgáltatási önköltségét 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
  
1.1.A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás/ szociális 
segítés szolgáltatási önköltsége              

 A B 
1. Település Bruttó (Ft)/óra 
2. Szentkirályszabadja 2043 

 
A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás/személyi 
gondozás szolgáltatási önköltsége  

 A B 
1. Település Bruttó (Ft)/óra 
2. Szentkirályszabadja 2043 

 
1.3. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó nappali ellátás szolgáltatási 
önköltsége  
(csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén)  

 A B 
1. Település Bruttó (Ft)/nap 
2. Szentkirályszabadja 837 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a 
határozat Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének történő 
megküldésére a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati 
rendeletének módosításához. 

 
Felelős:Gyarmati Katalin polgármester               
Határidő: 2020.február 28. (a tájékoztatásra)   
           

17./2020.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Blansi-Med Kft. az önkormányzat tulajdonában álló, 
Szentkirályszabadja, Kossuth Lajos utca 20. szám alatti ingatlant 
fióktelepként használja, fióktelepként azt bejegyeztesse. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és arra, hogy a cég létrejöttét követően a házi gyermekorvosi 
alapellátásra vonatkozó szerződésmódosítást előterjessze a Képviselő-
testület részére. 
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Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró 
Polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(II.11.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntéseket hozta 2020.március 31-én 
 

18/2020.(III.31.) számú polgármesteri  határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-
testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(II.11.) Korm. 
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben úgy határoz, hogy 
elfogadja az önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervét.  
Felelős: Szántód László jegyző (a közzétételért) 
Határidő: 2020. április 1. 
 

19/2020.(III.31.) számú polgármesteri  határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020.(II.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a 
hatályos Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2007.(IX.01.) önkormányzati rendeletben 
foglaltak végrehajtása érdekében úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonú  
0106/2 hrsz-ú, legelő megnevezésű, 2 ha 1576 m2 területű ingatlan telekalakítására 
vonatkozó eljárást megindítja a vonatkozó vázrajz szerint.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: 2020.április 10. 
 

20/2020.(III.31.) számú polgármesteri  határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020.(II.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 
úgy határoz, hogy 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) 346.500,-Ft + ÁFA 
értékben. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2020.április 20. (a szerződés aláírására) 
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Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró 
Polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(II.11.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntéseket hozta 2020.április 23-án 
 

21/2020.(IV.23.) számú polgármesteri  határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti - hatáskörében eljáró Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 
polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(II.11.) Korm. 
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben úgy határoz, hogy elfogadja a 
házi gyermekorvosi körzet alapellátás gyógyító-megelőző feladatainak 
ellátására létrejött megállapodás 2. számú módosítását.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2020.május 8. (a megállapodás aláírására) 
 

22/2020.(IV.23.) számú polgármesteri  határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti 
- hatáskörében eljáró Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 
polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(II.11.) Korm. 
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a hatályos Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 9/2007.(IX.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak 
végrehajtása érdekében úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonú 
0106/5 hrsz-ú, legelő megnevezésű, 4416 m2 területű ingatlan belterületbe 
vonására vonatkozó eljárást megindítja.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2020.május 20. 

 
23/2020.(IV.23.) számú polgármesteri  határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti 
- hatáskörében eljáró Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 
polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(II.11.) Korm. 
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben úgy határoz, hogy a Magyar Falu 
Program keretében az alábbi alprogramok vonatkozásában nyújt be 
pályázatot: 
1. MFP 2020 - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés 
2. MFP 2020 - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 
3. MFP 2020 - Önkormányzati út és hídépítés, felújítás 
 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: A pályázati alprogramok kiírása szerint 
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Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró 
Polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(II.11.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntéseket hozta 2020.május 13-án 
 

24/2020.(V.13.) számú polgármesteri  határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében 
eljáró Szentkirályszabadja Község Önkormányzat polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(II.11.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetben úgy határoz, hogy elvi döntést hoz 
intézményátszervezés végrehajtásáról az önkormányzat fenntartásában 
működő Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvodában a költségvetési szerv 
alaptevékenységének módosítására vonatkozóan. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2020.május 28. (a véleményeztetési eljárás lefolytatására) 

 
25/2020.(V.13.) számú polgármesteri  határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020.(II.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 
úgy határoz, hogy elfogadja az iskola-egészségügyi feladatok ellátására létrejött 
megállapodás 1. számú módosítását.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2020.május 29. (a megállapodás aláírására) 
 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró 
Polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(II.11.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntéseket hozta 2020.május 28-án 
 

26/2020.(V.28.) számú polgármesteri  határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti - hatáskörében eljáró Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020.(II.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben úgy 
határoz, hogy elfogadja az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2020.június 10. (a megküldésre) 
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27/2020.(V.28.) számú polgármesteri  határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében 
eljáró Szentkirályszabadja Község Önkormányzat polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(II.11.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetben a lefolytatott véleményezési eljárás során az 
intézményi alkalmazotti közösség, valamint a szülői szervezet véleményének 
figyelembevételével úgy határoz, hogy fenntartásában működő 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde intézményben 
intézményátszervezést hajt végre és elfogadja az intézmény 1/2020.számú 
módosító okiratát és az 1-2/2020. egységes szerkezetű alapító okirat 
dokumentumot 2020.július 2-i hatálybalépéssel. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
28./2020.(VII.8.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő- testülete 
jóváhagyja Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat 2019. évi gazdálkodásáról készült beszámolóját. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

29./2020.(VII.8.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

 2019. évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési   
 jelentést jóváhagyja. 
 Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

30./2020.(VII.8.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete I. 6.pont és a I.9. 
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:2020.augusztus 25. (a pályázat benyújtására) 
 

31./2020.(VII.8.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2020. 
évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
melléklete II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be 
az c) pont szerinti pályázati célhoz kapcsolódó beruházás 
megvalósítására. A pályázati beruházás bruttó összköltsége 
11.237.430,-Ft, a 15%-os saját forrás mértéke 1.685.615,-Ft.  
A Képviselő-testület a saját erőt 2020.évi költségvetéséből biztosítja. 
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Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: 2020.július 10. (a pályázat benyújtására) 
 

32./2020.(VIII.18.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a fogászati alapellátás biztosítására az Androméda-
Dentál Kft-vel kötött szerződés 6 hónapos felmondási idővel történő 
felmondását Dr.Bréda Katalin fogszakorvos kezdeményezése alapján. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
33./2020.(VIII.18.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.8 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: 2020.augusztus 31. (a támogatási igény benyújtására) 
 

34./2020.(VIII.18.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 
tulajdonában lévő 121/5 hrsz-on nyilvántartott, 105 m2 alapterületű, „kivett közút” 
megnevezésű ingatlan törzsvagyonból történő kivonásához és a forgalomképtelen 
törzsvagyon besorolású ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonhoz sorolja át „egyéb 
beépítetlen” terület besorolással. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a vonatkozó 
földhivatali eljárás lebonyolítására, a hatályos vagyonrendelet módosításának 
előterjesztésére, valamint ingatlanvagyon kataszterben a forgalomképes ingatlan 
vagyoni körbe történő átvezetésre.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

35./2020.(VIII.18.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 
szakmai munkájának támogatása céljából az intézmény – 
Szentkirályszabadja településre vonatkozó - 2020. évi költségvetésének 
módosítását támogatja az alábbi részletezés szerint:  
- a személyi juttatások kiadási előirányzatának 866.100,-Ft-tal történő 
emelését, 
- a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzatának 179.924,-Ft-tal történő emelését, 
- a dologi kiadási előirányzatának 533.400,-Ft-tal történő emelését. 
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A működési kiadási előirányzatának mindösszesen 1.579.424,-Ft-tal történő 
emelését a 305/2020. (VI.30.) Korm. határozat alapján Szentkirályszabadja 
településre jutó támogatás (1.682.900,-Ft) terhére biztosítja.  
A Képviselő-testület a Szentkirályszabadja településre jutó támogatásból 
fennmaradó 103.476,-Ft-tal csökkenti Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata 2020. 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 2020. évi költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 

 
Felelős:   Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő:  2020. augusztus 24. (a tájékoztatásra) 
 
 

36./2020.(VIII.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Falu Program „Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése” című alprogramra 
pályázat benyújtásához a tulajdonában lévő 658 hrsz-ú ingatlanon található 
iskolai tornaterem vonatkozásában hozzájárul. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a Veszprémi 
Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről tájékoztassa. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2020.szeptember 2. 

 
37./2020.(VIII.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
a tulajdonában lévő 675/26 és a 675/37 hrsz-ú ingatlanok újraosztásához 
az előterjesztésben szereplő változási vázrajz szerinti tartalommal. A 
telekalakítás során az alábbi ingatlanok alakulnak ki: 675/38, 675/39, 
675/40, 675/41, 675/42 és 675/43 hrsz-ok. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2020.szeptember 11. (az illetékes földhivatalhoz történő 
továbbításra) 

 
38./2020.(VIII.31.) 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 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervéről. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
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