
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 1./2018. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 17-
én 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Dobi 
Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Sikosné Szücs Marianna 
képviselő, Szabó Péter alpolgármester 
Hiányzik igazoltan: Öveges János képviselő  
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László 
 
Napirend:    
1. Előterjesztés bevándorláshoz kapcsolódó állásfoglalásról 
2. Előterjesztés a 89/3 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
3. Előterjesztés védőnői helyettesítésről 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Öveges János képviselő 
jelezte távolmaradását. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, majd szavazásra bocsátotta.  
Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kovácsné Szabó Csilla és Sikosné Szücs Marianna 
képviselőt. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  elfogadta 
a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 
1.napirend - Előterjesztés bevándorláshoz kapcsolódó állásfoglalásról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Kontrát Károly országgyűlési 
képviselő úr tájékoztatott Bennünket arról, hogy a Soros tervről szóló Nemzeti 
Konzultáción több, mint kétmillióan mondtak nemet a Soros terv minden egyes pontjára. 
Az eredményekből látható, hogy a magyarok elutasítanak minden olyan tervet, amely a 
bevándorlást segíti. A legújabb hírek szerint Soros György bevándorlás-szervező irodákat 
akar nyitni a magyar városokban. Ez a terv valamennyi magyar településre rendkívül 
veszélyes, hiszen a mindennapok nyugalma veszélybe kerülhet. A Nemzeti Konzultáció 
eredménye alapján a kormány azt szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok 
utasítsák el Soros György terveit és a Brüsszel által erőltetett kötelező, felső korlát nélküli 
betelepítési kvóta végrehajtását. 
Ennek kapcsán Kontrát Károly kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, melyben 
kezdeményezte, hogy határozatban döntsünk arról, hogy településünk nem kér a 
bevándorlás-szervező irodákból és csatlakozzunk a betelepítést elutasító településekhez. 
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Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan?   
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy településünk nem kér a bevándorlás-szervező irodákból és 
csatlakozzunk a betelepítést elutasító településekhez, az kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

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. napirend - Előterjesztés a 89/3 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba 
kerüléséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: 2017. november 30-i ülésen már 
döntöttünk a 89/3 hrsz-ú ingatlan (Erkel F. utca egy szakasza), önkormányzati tulajdonba 
kerüléséről, amely egy 251 m2-es kivett közút. 
Dr. Hegedűs Tamás ügyvéd úr elkészítette a tulajdonjog átruházásra vonatkozó szerződés 
tervezetet. Ahogy a szerződés tervezetben is látható a hét tulajdonos közül hatan 
térítésmentesen adják át a tulajdonrészüket, egy tulajdonos jelképesnek tekinthető 
10.000,-Ft ellenértéket határozott meg. 
Az ingatlan szakértői véleményezés alapján ez az ingatlan összesített értéke bruttó 
342.000,-Ft. 
Amennyiben elfogadjuk a szerződés-tervezetet, úgy elindulhat az aláírási valamint azt 
követően tulajdonbejegyzésre vonatkozó földhivatali eljárás. Ezzel egyidejűleg egy évek 
óta tartó, húzódó probléma oldódna meg. 
Van-e kérdés, egyéb javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki elfogadja a 89/3 
hrsz-ú ingatlan tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződés tervezetet, az kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

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) 

 
 

2 
 



 
3. napirend - Előterjesztés védőnői helyettesítésről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: 2017. novemberi ülésen döntöttünk a védőnői 
helyettesítésre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról valamint arról, hogy 
2017.december 1-től 2018.január 15-ig Borbélyné Horváth Anikó védőnőt bíztuk meg a 
feladatok ellátásával. Azóta egy újabb pályázati felhívás közzétételéről is gondoskodtunk. 
Ismét egyetlen pályázat sem érkezett Hivatalunkhoz (még telefonon sem érdeklődött 
senki), így a harmadik pályázati kör is eredménytelenül zárult. A helyettesítés megoldása 
érdekében lefolytatott egyeztetések alapján szerencsére sikerült elérnünk azt, hogy 
Borbélyné Horváth Anikó védőnő vállalja még a helyettesítési feladatokat 2018. június 30-
ig, ehhez munkáltatója is hozzájárult. A visszajelzés Anikó munkájával kapcsolatban 
pozitív, mind a szülők és a gyermekorvos körében is. 
Javaslom, hogy Anikó továbbra is lássa el a védőnői feladatokat, illetve a helyettesítésre 
vonatkozóan új pályázati felhívás ismételt közzétételét is.  
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan? 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki elfogadja az 
előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, miszerint nyilvánítsuk 
eredménytelenné a kiírt pályázatot, s bízzuk meg továbbra is Borbélyné Horváth Anikót 
2018. június 30-ig a védőnői feladatok ellátásával, illetve tegyünk közzé ismét egy 
pályázati felhívást, az kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

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 
 
Gyarmati Katalin polgármester néhány pontban tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
elmúlt valamint az előttünk álló időszak fontosabb történéseiről 
 
- az önkormányzati feladatellátáshoz használt Volkswagen Caddy típusú kisteherautónk 
komolyan meghibásodott. A motorhiba nem javítható, a működőképessé tételéhez 
legalább motorcserére lenne szükség. Az autószerelővel folytatott egyeztetések, az 
alkatrészkutatás alapján valamint a kocsi jelenlegi értéke, kora figyelembevételével nem 
gazdaságos a javítása és üzembe helyezése. Ezért javasoljuk egy újabb gépjármű 
beszerzését az anyagi lehetőségeink figyelembevételével, ennek előkészítését 
megkezdtük. 
- Bakony és Balaton Keleti Kapuja – Leader pályázat: január 24-én (szerdán) itt a 
hivatalban kerül megtartásra a pályázattal kapcsolatos mikro-workshop, amelyen 4 
önkormányzat polgármestere (Alsóörs, Felsőörs, Balatonfűzfő, Papkeszi) vesz részt, s 
átbeszéljük, hogy milyen lehetőségekkel lehet a pályázatot benyújtani. Várom a képviselői 
javaslatokat. 
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