
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata  
Petőfi S. u. 12. 
19./2015. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
október 22-én 12.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Kovácsné 
Szabó Csilla képviselő, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Sikosné Szücs Marianna 
képviselő. 
Hiányzik: igazoltan Öveges János, Szabó Péter képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László jegyző 
 
Napirend:    

1. Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér peres ügye  
2. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási módjának 

felülvizsgálata  
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és Szántód 
László jegyző urat. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 
A mai testületi ülésre írásos anyag került kiküldésre. Aki egyetért a napirendi 
pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Dobi Sándorné 
képviselőket.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 
1.napirend - Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér peres ügye  

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény 46.§ szerint (2) c.) pontja szerint zárt ülést rendelhet el a Képviselő-testület 
vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 
A témára és az ehhez kapcsolódó önkormányzati érdekekre, a vagyont érintő 
döntésre tekintettel javaslom, hogy a napirendet zárt ülésen tárgyaljuk. 
A zárt ülés tartásához a Képviselő-testület döntése szükséges, ebben az esetben 
minősített többséget igényel a döntés. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
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Aki egyetért azzal, hogy a  „Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér peres ügye” 
című napirendet a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag -5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

82./2015.(10.22.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Veszprém-
Szentkirályszabadja repülőtér peres ügye” című napirendet zárt ülés keretében 
tárgyalja. A jelentős értékű vagyonhoz kapcsolódóan az önkormányzat üzleti érdekét 
sértené a napirend nyilvános tárgyalása, különösen az eljárás jelenlegi szakaszában. 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta tovább a napirend tárgyalását. 
 
A nyílt ülés 12.45 órakor 6 fős Képviselő-testülettel folytatódott, a zárt ülésen egy 
határozat született. 
 
2. napirend - A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási módjának 
felülvizsgálata  
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az előterjesztésben olvashattátok, hogy strukturális 
változást jelent, hogy 2016. január 1-től a családsegítés ill. a gyermekjóléti 
szolgáltatás integráltan – kizárólag egy szolgáltató keretében – működtethető.  
Módosul az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége is. 
Eszerint:  
1.) az önálló polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat 
lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti szolgálatot működtetni. 
2.) a járásszékhely település önkormányzata (lakosságszámtól függetlenül) köteles 
család- és gyermekjóléti központot működtetni 
 
A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a lakóhely szintű minimumszolgáltatások 
feladatait. A család- és gyermekjóléti központ az egész járásra kiterjedően ellát 
speciális szolgáltatásokat, valamint a hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a 
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet is. 
• a települési önkormányzatnak 2015. október 31-ig felül kell vizsgálnia a 
családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, 
szervezeti kereteit  
• 2015. november 30-ig döntenie kell a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok ellátásának - a 2016. január 1-jétől hatályos 
rendelkezéseknek megfelelő – biztosítása módjáról, megváltoztak a házi 
segítségnyújtásra vonatkozó szabályok is, 
Döntenünk kell majd, hogy továbbra is a Társulás tagja maradunk-e, s a család- és 
gyermekjóléti szolgálat feladatait (és egyéb szociális feladatait) a Társulással 
kívánjuk-e elláttatni?  
 
Választási lehetőségeink: 

1. maradunk a Balatonalmádi Szociális társulás tagja az eddigi feladatellátással  
2. önálló intézményt alakítunk– beleértve a házi segítésnyújtást és az idősek 

nappali ellátását is (ez esetben a házi segítségnyújtáshoz és az idősek 
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nappali ellátásához kapcsolódó 2016. évi társulási plusztámogatásra nem 
leszünk jogosultak)  

3. a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait megfelelő végzettségű külső 
szolgáltatóval láttatjuk el 

4. minden szociális alapfeladattal csatlakozunk a veszprémi szociális társuláshoz 
 (A döntést korlátozza, hogy a település részese a fenntartási kötelezettséggel 
terhelt KDOP-2009-5.2.2./A pályázatnak) 

 
Erről kell majd döntenünk november 30-ig. Javaslom majd, hogy továbbra is 
maradjunk Balatonalmádi Társulásnál. Veszprém már jelezte, hogy Ők nem fognak 
tudni olyan ellátást biztosítani, mint amilyen most a társulás felé fennáll, mert nem 
lesz rá nekik kapacitásuk. Mi önálló intézményt nyilvánvaló nem fogunk tudni 
létrehozni. 
Október 30-ig csak arról kell döntenünk, hogy felülvizsgáltuk a családsegítés, illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit. 
 
A képviselők részéről egyéb hozzászólás nem hangzott el Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának felülvizsgálatáról szóló határozat tervezetet, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

84./2015.(10.22.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
felülvizsgálta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási 
szerződést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy 2015. 
november 30-ig terjessze elő a Képviselő-testület számára a feladatellátások 
ellátására vonatkozó döntési javaslatot. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.november 30 

 
Vegyes ügyek 
 
Gyarmati Katalin polgármester néhány pontban tájékoztatást nyújtott a Képviselő-
testület felé az alábbiakról: 
 

- Már tájékozódtatok arról, hogy a nemrég ültetett emlékfák közül többet 
megrongáltak Iványi András kecskéi. Jeleztem felé a károkozásról és kértem 
válaszát a károk rendezésére vonatkozóan. Itt a fák értékén felül az eszmei 
értéküket is figyelembe kell venni, hiszen a szülők saját maguk ültették el a 
fákat a gyermekük születésének emlékére. Az eset után azóta is készültek 
fotók a kecskékről a területen, elzárásuk nem történt meg. Én nem kaptam 
választ a mai napig, csak Kiss Tamás falugazdát hívta fel felháborodva és azt 
mondta, hogy miért nem mi kerítjük le a fákat. A környező szomszédok is 
jeleztek hasonló problémát saját körükbe, illetve az iskola és az óvoda is 
jelzett már. 
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