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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-
én 17.00 órai  kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Dr. Kun 
Gazda Melinda képviselő, Dobi Sándorné képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Öveges János képviselő. 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző, Varga Valér pénzügyi csoportvezető, 
Kovács Zsolt műszaki ügyintéző, Szalainé Raft Alexandra szociális ügyintéző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző 
 

Napirend:            
 

1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról  
2. Beszámoló a helyi önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és  

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
3. Beszámoló a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

2014.évi költségvetéséről 
4. Összefoglaló jelentés a 2014. évben végzett belső ellenőrzések 

értékeléséről 
5. Beszámoló az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről – zárszámadási 

rendelet elfogadása 
6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról – önkormányzati 
rendelet elfogadása 

7. Előterjesztés a Balatonalmádi Szociális Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 

8. Előterjesztés a 2015.évi kátyúzási feladatokról 
9. Előterjesztés a Szentkirályszabadja Községért Közalapítványról 
10. Előterjesztés járdák tervezésére 
11. Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda zárva tartási kérelme  
12. Vegyes ügyek 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Sajtos Ildikót a  
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjét, Takács Jánosnét a 
Szivárvány Óvoda vezetőjét, Szántód László jegyző urat, Varga Valér pénzügyi 
csoportvezetőt, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt és Szalainé Raft Alexandra szociális 
ügyintézőt. Köszöntötte a falu lakosait is. Örömét fejezte ki, hogy érdeklődnek a falut érintő 
dolgokról. 
Megállapította, hogy a testület teljes létszámmal – 7 fővel - határozatképes. Ismertette az 
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írásos napirendet, közölte, hogy a mai testületi ülésre írásos anyag került kiküldésre. A 
napirendi pontokat szeretném kiegészíteni 1 ponttal: A Szivárvány Óvoda bővítésének 
közbeszerzéséhez bíráló bizottság létrehozása címmel.  Aki egyetért a módosított 
napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
Az ismertetett és kiegészített napirenddel a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte dr Kun-Gazda Melinda és Sikosné Szücs Marianna 
képviselőket. . Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 
Gyarmati Katalin polgármester a napirend előtt elmondta, hogy a mai Képviselő-testületi 
ülést 15.00 órától nyílt Pénzügyi-Gazdasági-és Ügyrendi Bizottsági ülés előzte meg, 
amelyen valamennyi képviselő jelen volt és a bizottság jegyzőkönyvben rögzítette a 
részletesen megtárgyalt napirendekkel kapcsolatos javaslatait. 
 

1. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést olvashattátok az előterjesztésben. Erről a testületi ülések előtt mindig tájékoztatni 
kell a képviselőket. Valamennyi döntéssel kapcsolatos intézkedés megtörtént. 
A bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2015.(V.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. napirend - Beszámoló a helyi önkormányzat 2014. évi 
gyermekjóléti és  gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Törvény írja elő, hogy minden év május 31-ig átfogó 
értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az 
értékelést , miután a képviselő-testület megtárgyalta, meg kell küldeni a gyámhatóságnak. 
Az anyag két részből tevődik össze, egyik részét adja a Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ vezetőjének beszámolója, a másik részét pedig a Hivatal által 
készített beszámoló teszi ki. 
A Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el településünkön a házi segítségnyújtást, a 
nappali szociális ellátást (idősek klubja) és a családsegítést. 
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Szeretném megköszönni Sajtos Ildikó intézményvezető beszámolóját, amely igen 
részletes, tartalmas, bőséges adatot tartalmaz, sok-sok mérőszámmal, összehasonlítási 
adatokkal.  
 
Van-e kérdés Sajtos Ildikó felé illetve Ildikó, szeretnéd-e kiegészíteni a beszámolót? 
 
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő: A bizottsági ülésen is felvetettem a házi-
segítségnyújtás térítési díjának – alapos felmérést követő – bevezetését. Mi az oka annak, 
hogy nálunk nincs, más településen, ahol bevezették, hogy fogadták az érintettek? 
 
Sajtos Ildikó SZAK intézményvezető: Meg lehet fontolni a térítési (gondozási díj) 
bevezetését körültekintő felmérés elvégzését követően, de el kell mondjam, hogy pld. 
Litéren sincs, amely hasonló jellemzőkkel bír Szentkirályszabadja község gondozottjait 
figyelembe véve. Az a tapasztalat, hogy bármilyen csekély összegű díj bevezetése 
kedvezőtlen fogadtatásra talál, visszaveti a kliensek számát, amely a normatívában akár 
200 e Ft/fő csökkenést is jelenthet. Azokon a településeken (pld.Balatonalmádi), ahol van 
térítési díj, több hónapnak kellett eltelnie, hogy visszatérjenek a kliensek és a normatíva is 
ismét lehívható legyen. Meggondolandó, hogy néhány ezer Ft-ért érdemes-e a jelentős 
mértékű normatíva csökkenést kockáztatni. 
Elmondta még, hogy a SZAK kiterjedt tevékenysége igen népszerű és elismert a 
tagtelepülések körében, bár megjelent több egyházi működtetésű szolgálat, amely 
térítésmentesen végzi az alapszolgáltatást, de az tapasztalható, hogy több átcsatlakozott 
ügyfél hamarosan visszatér hozzánk a szakmailag és emberileg is kiváló 
szolgáltatásainkért. El lehet mondani, hogy “várólistánk” van, a kapacitás oly módon 
kihasználásra kerül. 
Megköszönte a település szakdolgozói, az Önkormányzat dolgozói, intézmények 
munkatársai együttműködését, s a további eredményes kapcsolatot kívánta 
mindannyiuknak.  
 
Szabó Péter alpolgármester megköszönte a tájékoztatást. A tevékenység sokrétűségéből 
adódóan (orvoshoz szállítás, egyéb ügyintézés) szükség lenne a gépjárműre. Hogyan 
lehetne ehhez hozzájutni? 
 
Sajtos Ildikó SZAK intézményvezető: Valóban nagy szükségünk lenne egy gépjárműre, 
már pályázatot is nyújtottunk be, de ez ideig nem jártunk sikerrel. A Társulás minden 
évben megígéri, hogy kapunk autót, hiszen nagyon takarékos működés folyik, a 
megtakarítások felajánlásával már esélyünk lenne beszerezni egy gépjárművet. Bízunk 
benne, hogy előbb-utóbb sikerül, hiszen tudva lévő, hogy nem egyszer saját gépjárművel 
szállítjuk a gondozottakat a vizsgálatokra, ügyintézésre.  
 
Gyarmati Katalin polgármester is megköszönte Sajtos Ildikó beszámolóját, szóbeli 
kiegészítését. Köszönjük a munkátokat, s további kitartást, türelmet kívánunk az idei 
évhez is. 
 
Az értékelés másik részét a Hivatali beszámoló adja. Köszönjük a jegyző úr beszámolóját. 
Látható, hogy a tavalyi évben milyen és mennyi pénzbeli juttatást adtunk a település 
rászoruló lakosainak. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta a beszámolót. 
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A jelenlévők részéről nem érkezett vélemény, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
átfogó értékeléséről szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2015.(V.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő–testülete elfogadja 
az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
átfogó értékeléséről szóló beszámolót. 
Felelős:Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.június 15. (megküldésre) 

 
 3. napirend - Beszámoló a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
     2014.évi költségvetéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
elkészítette a 2014-es költségvetési évről szóló pénzügyi beszámolóját, melyet láthattatok 
az előterjesztésben.  
Ez az évi beszámoló kapcsolódik és részét képezi a saját zárszámadásunknak. 
A bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta a SZAK költségvetéséről szóló beszámolóját. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A jelenlévők részéről nem érkezett egyéb vélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi 
gazdálkodásáról készült beszámolót, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2015.(V.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
jóváhagyja Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi 
gazdálkodásáról készült beszámolóját. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
4. napirend - Összefoglaló jelentés a 2014. évben végzett belső 
ellenőrzések értékeléséről 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Kistérségi társulás keretében a Szántó és Társa Bt. végzi 
önkormányzatunk belső ellenőrzését. Munkájukat magas színvonalon végzik, az 
együttműködés kiváló. A belső ellenőr továbbította részünkre a 2014. évi belső 
ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést, amelyet a zárszámadási 
beszámoló részeként a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
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A bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta.  
 
A jelenlévők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves 
ellenőrzési jelentést, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

43./2015.(V.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014. évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést 
jóváhagyja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 5. napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről –  
   zárszámadási rendelet elfogadása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A törvényi előírásoknak megfelelően kiküldésre került a 
beszámoló, a Pénzügyi-Gazdasági-és Ügyrendi Bizottság részletesen áttárgyalta, és 
elfogadásra javasolta. Köszönöm Varga Valér pénzügyi csoportvezető előkészítő 
munkáját. 
Van-e kérdés a zárszámadással kapcsolatban? 
 
A jelenlévők részéről nem érkezett észrevétel, ellenvélemény, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5./2015. (V.28.) rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2014.évi költségvetési zárszámadásáról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 6. napirend - Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási  
   szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 
   – önkormányzati rendelet elfogadása 
 
Gyarmati Katalin polgármester :A törvény rögzíti, hogy a településen található 
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezése és ellenőrzése a települési 
önkormányzat feladata. 
Önkormányzatunk ilyen rendelettel nem rendelkezett, ezért ezt pótolni kellett. 
A vízgazdálkodásról szóló törvény tartalmazza, hogy milyen kötelező elemeket kell 
szerepeltetni a helyi rendeletben. 
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A rendeletet véleményeztetni kellett az illetékes környezetvédelmi hatósággal, 
tájékoztatásként meg kellett küldeni a szomszédos településeknek valamint állásfoglalásra 
a Veszprém Megyei Önkormányzatnak. Ezen felül a környezetvédelmi hatóság feladata 
volt kijelölni az összegyűjtött szennyvíz befogadó helyét. 
A mellékelt rendelet tervezet már tartalmazza az illetékes környezetvédelmi hatóság 
észrevételeit, javaslatait. A lehetséges két befogadó állomás közül (DRV Zrt-Balatonfűzfő, 
Bakonykarszt Zrt-Veszprém) pedig a hatóság a Bakonykarszt Zrt. veszprémi 
szennyvíztisztító telepét jelölte ki. 
 
A helyi rendeletben rögzíteni kellett a közszolgáltatást végző szervezet megnevezését is. 
Több céget is megkerestünk ajánlatkéréssel, azonban vagy nem adtak ajánlatot, vagy 
időközben a cég ilyen irányú tevékenysége megszűnt. 
Egyedüli érvényes ajánlatot a Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft nyújtott be. A cég 
rendelkezik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési tevékenységre 
vonatkozó közszolgáltatási engedéllyel 2020-ig. 
Az ajánlat szerint a közszolgáltatás díja nettó 21.000,-Ft/m3 alapdíjból és 541,-Ft ürítési 
díjból tevődik össze. 
A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. 
A rendeletünkben mi 2 évre javasoltuk a szerződés megkötését. 
Köszönöm jegyző úr munkáját, aki alaposan előkészítette a rendelet tervezetet. Két 
döntést kell hoznunk, határozatot a közszolgáltatást végzőről és a közszolgáltatás díjáról, 
s rendeletet a helyi közszolgáltatásról. 
A bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s mindkét tárgyról az írásos előterjesztést 
elfogadásra javasolta. 
 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A jelenlévők részéről nem érkezett észrevétel, ellenvélemény, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal egyetért, miszerint 
bízzuk meg a közszolgáltatási feladatok ellátásával a Balatonalmádi 
Hulladékgazdálkodási Kft-t (8220 Balatonalmádi,Rákóczi u.20.)a jelzett 
közszolgáltatási díjak alkalmazásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határzatot hozta: 
 

44./2015.(V.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási feladatok ellátásával megbízza a Balatonalmádi 
Hulladékgazdálkodási Kft-t (8220 Balatonalmádi,Rákóczi u.20.). 
A közszolgáltatási díj nettó 21.000,-Ft/m3 alapdíjból és 541,-Ft ürítési díjból 
tevődik össze. 
A közszolgáltatási szerződés 2 évre szól. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vonatkozó megállapodás aláírására. 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Aki elfogadja a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
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rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
6./2015. (V28.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 7. napirend - Előterjesztés a Balatonalmádi Szociális Társulás  
     társulási megállapodásának módosításáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az eltelt időszak alatt a törvényi változások miatt 
szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása, hogy a jogszabályi 
változásoknak megfeleljen. 
A megállapodás 3. sz. mellékletének teljes cseréjére van javaslat. 
A bizottság tárgyalta ezt a napirendet is és elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

A jelenlévők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Balatonalmádi Szociális Társulás 4.számú módosítását az 
előterjesztésben foglaltak szerint, az kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

45./2015.(V.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
balatonalmádi Szociális Társulás 4.számú módosítását az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.június 10. (tájékoztatásra) 

 
 8. napirend - Előterjesztés a 2015.évi kátyúzási feladatokról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Ebben az évben is el kell végezni az útjavítási 
munkálatokat, melynek alapján biztosítható a biztonságos közúti közlekedés. Négy 
cégtől kértünk árajánlatot a kátyúzásra, de csak kettő nyújtott be érvényes 
ajánlatot. Összesen 145 m2 területet kell javítani. Az előterjesztésben látható, mely 
utcákban kell a munkálatokat elvégezni. 
Javaslom a Strabag Kft-vel való együttműködést, akik bruttó 1.397.201,-Ft-os árajánlatot 
adtak. Tavaly is ők végezték a kátyúzást. A költségvetésünkben biztosítva van az összeg. 
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A bizottság tárgyalta ezt a napirendet és a Strabag Kft. megbízását javasolta. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 

A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a STRABAG Kft. megbízásával a megküldött árajánlat és műszak 
tartalom alapján bruttó 1.397.201,-Ft értékben a község útjavítási, kátyúzási 
munkáinak elvégzésére, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

46./2015.(V.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza 
a STRABAG Kft. (8200 Veszprém, Hrsz. 0224 Pf.: 200), hogy a megküldött 
árajánlat és műszak  tartalom alapján bruttó 1.397.201,-Ft értékben 
Szentkirályszabadján az útjavítási, kátyúzási munkákat elvégezze. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester (a szerződés aláírására) 
Kovács Zsolt műszaki ügyintéző (a munkavégzés ellenőrzésére, 
koordinálására) 
Határidő: 2015.június 15. (a szerződés aláírására) 
 
9. napirend - Előterjesztés a Szentkirályszabadja Községért 
Közalapítványról 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 
1998-ban hozta létre a Szentkirályszabadja Községért Közalapítványt. 
Az alapításkor voltak meghatározott céljaik. A közalapítvány ingatlanvagyonnal is 
rendelkezett, mely a Véghelyi István Alapítványtól áthelyezett Rosos-kert volt, az ott 
található épülettel együtt.A közalapítvány személyi összetétele 2006-ban átalakult, de 
céljaiban változás átvezetésére nem került sor a dokumentumok szerint. 
2012.évben újra átalakult a közalapítvány és az alapító okiratban meghatározott 
alapítványi célok is módosultak. Működésére jellemző volt, hogy saját tevékenységből 
származó bevétele nem volt. Közhasznú alapítványként a csekély 1%-os szja 
hozzájárulások képezték működésének alapját. (30-50eFt/év) 
Bevételük még önkormányzati támogatásból tevődött össze, saját működési bevételt nem 
tudtak realizálni, saját támogatási rendszer kialakítására vagy pályázat meghirdetésére 
nem volt lehetőségük. 
A közalapítvány által felvállalt célok, tevékenységek olyan területeket öleltek fel, melyek 
esetében az önkormányzat saját szervezetrendszerében lényegesen többet tudott tenni 
azok előmozdítására, megvalósítására, támogatására. 
2014.november 11-i hatállyal lemondott a kuratórium elnöke és elnökhelyettese is. 
A közalapítvány a tavalyi évben elvesztette közhasznú státuszát is, mivel nem teljesítette 
az 1%-os felajánlásokhoz előírt adatszolgáltatást az adóhatóság részére. Így az 1%-os 
felajánlásokból kizárásra került. 

Az Önkormányzat hatékonyabban láthatja el közalapítvány valamennyi feladatát, 
biztosítva az alapítványi vagyon folyamatosan szakszerű, közcélú működtetését. 
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A közalapítvány vagyonát a 617. hrszú ingatlan alkotja valamint a legutóbbi 
bankszámlakivonat szerint 333.759,-Ft pénzállománnyal rendelkezik. 

Mindezen indokok alapján javaslom a Közalapítvány megszüntetését az előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslat alapján. 

A PGÜ bizottság támogatta a Közalapítvány megszüntetésének kezdeményezését. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat kezdeményezze a Szentkirályszabadja 
Községért Közalapítvány megszüntetését, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület – 5 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazattal – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

47./2015.(V.27.) Kt. határozat: 
1./ Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány Alapító 
okiratában megfogalmazott céljainak megvalósítása az Önkormányzat 
intézményei, illetve saját szervezeti egységei által közvetlenül és 
hatékonyabban elláthatók a közfeladatok folyamatosságának biztosítása 
mellett, ezért alapítói jogkörében eljárva az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a 
Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány megszüntetését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
megszüntetéshez szükséges, jogszabályokban előírt dokumentumok 
készítéséről és azok benyújtásáról, valamint felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az alapítvány megszüntetése ügyében az illetékes 
Törvényszék előtt teljes jogkörben eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye (beleértve az esetleges hiánypótlást, módosítást), valamint a 
nyilvánosságot a megszűnésről tájékoztassa. 
 
3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (5) értelmében a megszűnő alapítvány 
vagyonáról az alapító Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 
rendelkezik, mely vagyon – a hitelezők kielégítése után – az 
Önkormányzatot illeti. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 
az Önkormányzat a vagyon egészét a megszűnt alapítvány céljához 
hasonló célra fordítja és erről a nyilvánosságot megfelelő módon 
tájékoztatja. 
 
4./ A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Szentkirályszabadja 
Községért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottsági 
tagjainak a közalapítvány érdekében kifejtett munkájukért. 
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Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
  
10. napirend - Előterjesztés járdák tervezésére 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Képviselő-testület 2015.április 29-i ülésén 
tárgyalt a Petőfi S. u. és Balatoni út kereszteződésétől kiinduló és a Református 
temetőig tartó járda, valamint a Tóth Á. u. és József A. u. járdájának az iskoláig 
tartó szakaszának tervezésére beérkezett ajánlatról. 
Ezen felül kértünk ajánlatot a Balatoni út felső szakaszán kiépítendő járda tervezésére is. 

A 3 részből álló tervezési munkákra a Geoplaner Kft-től, a Somogy Építőipari Kft-től 
valamint Nagy Gábor építészmérnöktől kértünk ajánlatokat. 
Táblázatban foglaltuk össze az árajánlatokat. Legkedvezőbb ajánlatot Nagy Gábor 
építészmérnöktől kaptuk, bruttó 560.000,-Ft értékben. 
A bizottság is egyhangúlag Nagy Gábor ajánlatát támogatta. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
Szabó Péter alpolgármester: Ismerjük a tervezőt, jó a referenciája. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A balatonfüredi vállalkozó a Balatonfűzfői 
Önkormányzatnak már dolgozott, nagyon megbízhatónak ítélték meg. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy Nagy Gábor építészmérnököt bízzuk meg az ismertetett 
járdaszakaszok tervezői feladataival bruttó 560.000 Ft vállalkozói díjért, kérem, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

48./2015.(V.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy megrendeli a Petőfi Sándor utca és a Balatoni út 
kereszteződésétől kiinduló és a Református temetőig tartó járda, a 
Balatoni út felső szakaszára valamint a Tóth Árpád utca és József Attila 
utca iskoláig tartó szakaszára vonatkozó járdaépítési tervek elkészítését. 
Megbízza Nagy Gábor építészmérnököt, hogy a fentiek vonatkozásában a 
megküldött és elfogadott árajánlat alapján, azaz összesen 560.000,-Ft 
vállalási áron az engedélyes tervdokumentációt az érvényben lévő 
jogszabályok alapján elkészítse. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges feladatok 
elvégzésére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.június 15. (szerződéskötésre) 
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 11. napirend - Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda zárva tartási 
        kérelme  
 
Gyarmati Katalin polgármester: Takács Jánosné óvodavezető kérte, hogy a 
Képviselő-testület engedélyezze az intézmény számára, hogy 2015. június 15-én 
(hétfőn) nevelés nélküli munkanapot tartsanak. 
A bizottság támogatta a kérelmet. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

A Képviselő-testület részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület engedélyezze a Szivárvány Óvoda 
számára, hogy 2015. június 15-én (hétfőn) nevelés nélküli munkanapot tartsanak, 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

49./2015.(V.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2015. június 15-én 
(hétfőn) nevelés nélküli munkanapot tartson. 
 
12. napirend - Szivárvány Óvoda bővítésének közbeszerzéséhez 
       bíráló bizottság létrehozása 
 

Gyarmati Katalin polgármester: A héten reményeink szerint hivatalosan is 
megtudjuk az óvodapályázat eredményét. Pozitív elbírálás esetén mielőbb 
szeretnénk kiírni a közbeszerzést, amelyhez Bíráló Bizottságot kell létrehozni. A 
bizottság tagjainak javaslom dr. Kun-Gazda Melinda képviselőt, Öveges János 
képviselőt és Szabó Péter alpolgármestert. Elnöknek Öveges Jánost javaslom. 
Van-e más javaslat? 
 
A jelenlévő egyetértettek a bíráló bizottság személyi összetételével, Gyarmati 
Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a Szivárvány Óvoda pályázatához kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
Bíráló Bizottságának személyi összetételével az elhangzottak szerint, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

50./2015.(V.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat  Közbeszerzési Szabályzata alapján a „Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda bővítése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz a Bíráló 
Bizottságot az alábbi összetételben hozza létre 
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