
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 17./2017 
     Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
augusztus 1-jén 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: 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, Öveges János 
képviselő. 
Igazoltan hiányzik: Sikosné Szücs Marianna képviselő, Szabó Péter alpolgármester 
Állandó meghívottak közül jelen vannak: Szántód László jegyző, Kovács Zsolt 
műszaki ügyintéző, 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László 
 
Napirend:    
1.) Pályázat benyújtása a TOP 1.4.1-16-VE1 számú, „A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívásra 
2.) Pályázat benyújtása a TOP-3.1.1-16-VE1 számú, „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra. 
3.) Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatásra. 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, 
megállapította, hogy a Képviselő-testület - 5 fővel - határozatképes.  
Szabó Péter alpolgármester és Sikosné Szücs Marianna képviselő jelezték 
távolmaradásukat. 
Ismertette a kiküldött meghívó alapján az írásos napirendet. 
Aki egyetért az így módosított napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirendi javaslatot a képviselők egyhangúlag – 5 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül elfogadtak. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda képviselőt és Dobi 
Sándorné 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 - Pályázat benyújtása a TOP 1.4.1-16-VE1 számú, „A foglalkoztatás és 
az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívásra 
 
Gyarmati Katalin polgármester elmondta, hogy a bölcsőde építésére vonatkozó 
pályázat benyújtási határideje 2017.augusztus 15-re változott. Sok tisztázandó 
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kérdés van még addig, de a pályázatot mindenképpen be kellene nyújtani a 
rendelkezésre álló adatok alapján, mert más kiírás nem várható ilyen célokra a 
közeljövőben. Felkértünk egy tervezőt, hogy az általunk tervezett mini bölcsőde 
építésére készítsen költségtervet valamint műszaki leírást. Ez alapján kijelenthető, 
hogy az építési beruházás költsége mintegy 90 millió forintra tehető, ezen felül 
szükséges eszközök beszerzése is, ami további mintegy 15 millió forintot igényelne. 
A korábbi bölcsőde megvalósítására vonatkozó tárgyalásaink alapján javaslom, hogy 
a testület támogassa a pályázat benyújtását. 
Van-e kérdés, észrevétel? 
A jelenlévők részéről nem hangzott el egyéb vélemény, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
 
Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be TOP 1.4.1-16-VE1 
számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívásra 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

71./2017.(08.01.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
pályázatot nyújt be „Bölcsőde építés Szentkirályszabadján” címmel a TOP 1.4.1-16-
VE1 számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.augusztus 15. (a pályázat benyújtására) 

 
2. napirend - Pályázat benyújtása a TOP-3.1.1-16-VE1 számú, „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra. 
 
Gyarmati Katalin polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a tavalyi évben 
már nyújtottunk be pályázatot a Balatoni út járdafejlesztése valamint a fenti 
csomópont vonatkozásában. A pályázati végleges döntésről még nincs információnk, 
de az elmúlt időszakban e területen hirdettek már győztes pályázatokat. Közben 
készültek felmérések, hogy a TOP-os pályázatok körében ki, milyen beruházást 
szeretne megvalósítani a településén. Új pályázati kiírás is megjelent a korábbi 
kiírásra alapozva, így a rendelkezésünkre álló korábbi dokumentáció benyújtható az 
új körben is. Szükségesnek tartom a pályázat benyújtását, mivel a korábbi 
pályázatunk e témában várhatóan nem kap támogatást.  
 
A képviselők egyetértettek a pályázat ismételt benyújtásával az új kiírásra. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
A jelenlévők részéről nem hangzott el egyéb vélemény, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
 
Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a TOP-3.1.1-16-
VE1 számú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

72./2017.(08.01.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
pályázatot nyújt be a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című, TOP-
3.1.1-16-VE1 számú pályázati felhívásra. A projekt tartalma: Járdaépítés a Balatoni 
úton és az Ady utca - Rákóczi utca - Balatoni út csomópont forgalombiztonsági 
korszerűsítése. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.augusztus 15. (a pályázat benyújtására) 
 
 
3. napirend - Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Belügyminisztérium ebben az évben is 
lehetőséget biztosít arra, hogy minden 5000 fő alatti önkormányzat támogatási igényt 
nyújtson be szociális célú tűzifa beszerzéséhez.  
A tavalyi évhez hasonlóan a támogatás mértéke 14.000,- Ft/erdei m3 + áfa, melyhez 
az önkormányzatnak önrészként - a támogatás összegén felül - 1000,- Ft/erdei m3 + 
áfa összeget kell biztosítania. A támogatás egyik feltétele, hogy a szállításról az 
önkormányzatnak kell gondoskodnia. Így volt ez a tavalyi évben is. A feltételek 
alapján önkormányzatunk maximum 134m3 (76 erdei m3) tűzifa igénylésére jogosult. 
A kiírás szerint a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségeket 
támogatják. A tavalyi év tapasztalatai és a felmerült igények alapján javaslom a 
támogatási igény benyújtását. A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 
2017. augusztus 25. Pozitív döntést követően a támogatásból vásárolt tűzifát 2018. 
február 15-éig kell kiosztani a rászorulók részére. 
 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
A jelenlévők részéről nem hangzott el egyéb vélemény, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
 
Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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