
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 7./2019. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 10-
én 14.45 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 8225. 
Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Dr. Kun Gazda 
Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Szabó Péter alpolgármester,  
Hiányzik igazoltan: Sikosné Szücs Marianna képviselő, Öveges János képviselő 
Az állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző, Fazekas Márta 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda intézményvezetője 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László 
 
Napirend:    
1. Előterjesztés a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda intézményi átszervezéséről 
2. Előterjesztés a 2019.évi Red Bull Air Race megrendezéséhez szükséges fel- és 
leszállópálya kialakításához kapcsolódó hozzájárulásról 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Sikosné Szücs Marianna 
és Öveges János képviselő jelezte távolmaradását. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet. 
Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 5 igen szavazattal - határozathozatal 
nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné és Kovácsné Szabó Csilla 
képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  elfogadta 
a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 

1. napirend - Előterjesztés a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda intézményi 
átszervezéséről 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Röviden összefoglalta az 
előterjesztésben leírtakat, ismertette az újabb átszervezési intézkedés tartalmát. Kiemelte, 
hogy az eljárás során a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda alkalmazotti 
közösségének és a szülői munkaközösségnek a véleményét kell beszereznünk a 
döntéshozatalhoz. Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy bölcsőde beruházáshoz 
kapcsolódóan a módosított építési engedély jogerőssé vált. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el a képviselők részéről. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. 
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Aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda intézményi átszervezésére vonatkozóan kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

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. 

 
2. napirend - Előterjesztés a 2019.évi Red Bull Air Race megrendezéséhez szükséges fel- 
és leszállópálya kialakításához kapcsolódó hozzájárulásról 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Elmondta, hogy A Hungaroring 
Zrt. megkereste Önkormányzatunkat a szervezésében 2019.évben Zamárdiban 
megrendezésre kerülő Red Bull Air Race világbajnokság 2019.július 3.-2019.július 17. 
között tartandó futamával kapcsolatban. A rendezvényhez kapcsolódó tevékenységek 
nagy része a repülőtér veszprémi oldalán, veszprémi közigazgatási területen zajlik, de 
igénybe kívánják venni a szentkirályszabadjai pályaszakaszt is. A kérelemmel 
kapcsolatban kérdéseket tettünk fel a szervezőknek, melyet a mai napon kaptunk meg. A 
kérdések a kérelem alapján az üzemanyagtöltéshez, a pálya és légtérhasználathoz 
kapcsolódtak. A lényeg az, hogy esetünkben csak a pályát kívánják igénybe venni fel- és 
leszállásra. Már képviselői részről felmerült az, hogy az igénybevételért valamilyen 
hozzájárulást kérjünk, szerintem valamilyen napidíjban kellene gondolkodunk. Várom az 
észrevételeiteket, javaslataitokat. 
 
Szabó Péter alpolgármester: Szerintem is szükséges lenne valamilyen használati díjat 
megállapítani, a piaci árakról nincs információm, de ez egy komoly rendezvénynek számít. 
 
Dr.Kun Gazda Melinda képviselő: Figyelembe kell venni azt is, hogy milyen irányból 
közelítik meg és hagyják el a települést. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Felhatalmazást szeretnék kérni a testülettől a repülőtér 
használati feltételeinek meghatározására a lebonyolítást végző céggel. Az egyeztetések 
eredményeképpen kialakuló javaslatról a Képviselő-testület fog dönteni. 
 
Van-e egyéb kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
A jelenlévők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja azt a javaslatot, hogy Gyarmati Katalin polgármester  a 2019.évben 
Zamárdiban megrendezésre kerülő Red Bull Air Race magyarországi futamának 
lebonyolításához kapcsolódó szentkirályszabadjai repülőtér használat feltételeiről a 
lebonyolítóval tárgyaljon kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
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