
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 16./2019. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 
július 16-án 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 8225 
Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor utca 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Dobi 
Sándorné képviselő, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla 
képviselő, Öveges János képviselő,  
Hiányzik igazoltan: Sikosné Szücs Marianna képviselő 
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző  
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László 
 
Napirend:    
 
1.) Előterjesztés a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról 
3.) Előterjesztés a 023/17 hrsz-ú ingatlan hasznosításának előkészítéséről 
4.) Szociális célú tűzifa támogatás – 2019.évi támogatási igény benyújtása 
5.) Előterjesztés kitüntetés adományozásáról (ZÁRT ülés keretében) 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Fazekas 
Márta óvodavezetőt, Héninger Zsanett pályázót, Szántód László jegyző urat. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Sikosné Szücs 
Marianna képviselő jelezte távolmaradását.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet és szavazásra is bocsátotta. Aki egyetért a 
napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Dobi Sándorné 
képviselőket. 
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 a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini 
Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester a napirend tárgyalásának megkezdése előtt jelezte, 
hogy Héninger Zsanett a benyújtott pályázatában nyilatkozott arról, hogy az eljárás 
során hozzájárul nyilvános ülés tartásához. Ettől függetlenül megkérdezte Héninger 
Zsanettet, hogy kéri-e zárt ülésen tárgyalni a napirendet. 
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Héninger Zsanett pályázó azt nyilatkozta, hogy nem kéri a zárt ülés megtartását a 
napirendhez kapcsolódóan. 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy 2019. 
május 15-i ülésünkön döntött a testület arról, hogy a Szentkirályszabadjai Szivárvány 
Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki. 
Ennek az oka az volt, hogy a jelenlegi intézményvezetőnek, Fazekas Mártának a 
vezetői megbízása 2019.augusztus 15-én lejár, illetve döntött a testület az intézmény 
átszervezésről is, mely alapján az intézmény a továbbiakban többcélú óvoda-
bölcsőde intézményként működik majd. A közzétett felhívásra egy pályázat érkezett, 
melyet Héninger Zsanett nyújtott be. A benyújtott pályázat az előírt igazolásokat, 
szükséges dokumentumokat tartalmazta, a jelölt a jogszabály szerinti 
képzettségekkel, végzettségekkel rendelkezik. A pályázót a Pénzügyi-, Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság 2019.július 10-i ülésén meghallgatta és támogatásra javasolták a 
pályázatot illetve javasolták a jelölt kinevezését a testületnek. A szülői szervezet is 
2019.július 10-én véleményezte a pályázatot, Héninger Zsanett kinevezését 
támogatták. Az intézmény alkalmazotti közössége és nevelőtestülete pedig 
2019.július 12-én ülésezett a pályázattal kapcsolatban. Az alkalmazotti közösség és 
a nevelőtestület is támogatásáról biztosította a pályázatot és a jelöltet. Mindezek 
figyelembevételével javaslom a testületnek, hogy támogassák Héninger Zsanett 
kinevezését a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 
intézményvezetői álláshelyére. A bizottság ülésén több képviselő is részt vett, 
részletesen megtárgyaltuk a pályázatot és meghallgattuk a pályázót. 
Van-e kérdés a napirendhez, illetve Héninger Zsanetthez? 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki támogatja, hogy a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 
intézményvezetői feladatainak ellátásával bízzuk meg Héninger Zsanettet 
2019.augusztus 16-tól 2024.augusztus 15-ig terjedő időszakra, az kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

  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. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
A döntéshozatal követően Gyarmati Katalin polgármester sok sikert és kitartást 
kívánt Héninger Zsanettnek. Ezután egy csokor virággal megköszönte Fazekas 
Márta óvodavezetőként végzett munkáját. 
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2. napirend - Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Elmondta, hogy ismételten 
szükséges módosítani költségvetésünket az óvodánál és az önkormányzatnál is. A 
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde esetében a konyha közüzemi leválasztása, 
külön mérővel történő ellátása már többször szóba került. Ezen átalakítás 151.717,- 
Ft-ba kerülne, melynek fedezetét a nyári táborok miatt megnövekedett szolgáltatási 
díj bevételek emelkedése adná. Az önkormányzat esetében több módosítás is 
szükséges: a támogatói okirat 1. számú módosítása értelmében 31.550.000,-Ft-ot a 
bölcsőde számláról át kell helyezni a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00012 
azonosítószámú pályázathoz. Pályázat keretében rendkívüli települési támogatás 
igényt kívánunk benyújtani a Belügyminisztériumhoz mintegy 4.800eFt összegben, 
így a bevételi oldalra tervezzük az összeget. Bevételezni szükséges a Balatonalmádi 
Szociális Társulás a 2018. évi működésének pénzügyi elszámolása alapján 
845.177,- Ft visszautalt összeget, a Hungaroring Sport Zrt. Red Bull Air Race 
világbajnoki futam lebonyolításához a repülőtér bérbeadásából származó összeget 
és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési feladataiból származó 1.800.000 Ft 
bevételt. Ezen felül az Aegon Magyarország Zrt-től viharkárra kapott 193.939,-Ft is 
bevételként jelentkezik. A kiadás oldalon csökkentést, a bevételi oldalon növekedést 
eredményez a következő módosítás; a Rozsos Kúria bontására betervezett 
2.500.000,-Ft, illetve a Nemzedékek Háza és az orvosi rendelő felújítási 
munkálatainak elmaradása mintegy 635.000,-Ft növeli a bevételi oldalt és csökkenti 
a kiadásit. Ezek alapján a fennmaradó tartalék összege: 909.732,-Ft lesz. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra 
javasolta. 
Van-e észrevétel, kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a 2019.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2019.(VII.18.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről 
szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
3. napirend - Előterjesztés a 023/17 hrsz-ú ingatlan hasznosításának 
előkészítéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Már többször beszéltünk a 023/17 hrsz-ú ingatlan 
hasznosításáról. Ez az ingatlan a volt szovjet laktanya területén található, „kivett 
telephely” besorolású, 9661 m2 nagyságú, Natura 2000 besorolású, 
vezetékszolgalommal terhelt. A rendezési terv szerint GKSZ- kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági terület. A terület terepviszonyaira jellemző, hogy nem sík a 
terület, jelentősnek mondható a határvonalak közötti szintkülönbség. A 
vagyonrendeletünk szerint az ingatlan a forgalomképes üzleti vagyonba tartozik. Az 
utóbbi időben -a korábbi évek érdektelenségét követően- már jelentkeztek 
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érdeklődők az ingatlan megvásárlásával kapcsolatban. Javaslom, hogy a testület 
döntsön az ingatlan hasznosításának előkészítéséről a vagyonrendeletünkben 
foglaltak figyelembevételével. Ez jelenti elsősorban az ingatlan értékbecslés 
elkészíttetését illetve a pályázati felhívás-tervezet létrehozását.  
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy készítsük elő az önkormányzati tulajdonú 023/17 hrsz-ú 
terület hasznosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

  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. 

 
4. napirend - Szociális célú tűzifa támogatás – 2019.évi támogatási igény 
benyújtása  
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet, az előterjesztés alapján 
elmondta, hogy a Belügyminisztérium ebben az évben is lehetőséget biztosít arra, 
hogy a szociális célú tűzifa beszerzéséhez kapcsolódóan támogatási igényt 
nyújtsunk be. A támogatás keretében, a tapasztalatok és igények alapján mi a 
keménylombos tűzifa igénylését javasoljuk. A támogatás mértéke 2019.évben a 
korábbi 14.000,-Ft/erdei m3+áfa összeghez képest 17.000,-Ft/erdei m3+áfa lett, 
melyhez az önkormányzatnak önrészként -a támogatás összegén felül- 1000,-
Ft/erdei m3+áfa összeget kell biztosítania. A támogatás vissza nem térítendő 
támogatás. Különböző feltételek vannak arra vonatkozóan, hogy egy-egy 
önkormányzat hány m3 fát igényelhet. Ennek alapján önkormányzatunk maximum 
144 m3 (~85 erdei m3) tűzifa igénylésére jogosult. A kiírás szerint a tűzifa igényekből 
elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. A tavalyi év 
tapasztalatai és a felmerült igények alapján javaslom a támogatási igény benyújtását. 
A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje: 2019. augusztus 1. Pozitív 
döntést követően a támogatásból vásárolt tűzifát 2020. február 17-éig kell kiosztani a 
rászorulók részére. A tavalyi évben 50 erdei m3 mennyiséget igényeltünk és 40 m3-t 
kaptunk (ezen felül 6 m3-nyit kiegészítő támogatásként). Javaslom az 50 erdei m3 
keménylombos tűzifa beszerzésére vonatkozóan benyújtani a pályázatot. 
A vissza nem térítendő támogatási igényünk 50 m3 mennyiségre bruttó 1.079.500,-
Ft. A pályázati kiírás alapján a biztosítandó önrész összege bruttó 63.500,-Ft. Az 
önrészen felül még a szállítás költsége terheli az önkormányzatot. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
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