Szentkirályszabadja Község
Önkormányzat
8225. Szentkirályszabadja
Petőfi u. 12.
Szám: 18./2017

Jegyzőkönyv

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.
augusztus 14-én 13.00 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, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Szabó Péter
alpolgármester, Öveges János képviselő.
Igazoltan hiányzik: Kovácsné Szabó Csilla képviselő
Állandó meghívottak közül jelen vannak: Szántód László jegyző, Kovács Zsolt
műszaki ügyintéző,
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László
Napirend:
1.) Döntéshozatal közös pályázat benyújtásáról a TOP-3.1.1-16 számú,
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra Litér,
Királyszentistván és Vilonya településekkel
2.) A 097/1 hrsz-ú önkormányzati terület hasznosítása
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket,
megállapította, hogy a Képviselő-testület - 6 fővel - határozatképes.
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 – 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadtak.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Sikosné Szücs Marianna képviselőt és Szabó
Péter 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 - Döntéshozatal közös pályázat benyújtásáról a TOP-3.1.1-16 számú,
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra Litér,
Királyszentistván és Vilonya településekkel.
Gyarmati Katalin polgármester elmondta, hogy az előterjesztésben is jelzésre
került, hogy minisztériumi állásfoglalást várnak Litéren a projekt szentkirályszabadjai
szakaszára vonatkozóan. Időközben megérkezett az állásfoglalás, melynek
értelmében a mi területünkön lévő A7-es szakasz nem kerülhet bele a projektbe. A
megvalósult kerékpárút fenntartási ideje 2021-ben jár le, addig ezen területekre
költségvetési támogatás nem folyósítható, A fenntartási időszakban a
kedvezményezett a technológia vagy a fejlesztés korszerűsítésére támogatásban
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nem részesülhet. Így a pályázatban nem tudunk részt venni, döntéshozatalra sincs
szükség.
2. napirend - A 097/1 hrsz-ú önkormányzati terület hasznosítása
Gyarmati Katalin polgármester tájékoztatta a képviselőket, többször foglalkozott a
testület a 097/1 hrsz-ú hasznosításával egy érdeklődő felvetése alapján. A korábbi
pályázatot visszavontuk, majd döntöttünk új kiírásáról, új előkészítő eljárásról. Az
elmúlt időszak eseményei alapján az alábbi javaslattal kívánok élni. A repülőtér
tulajdonban kerülését követően derült ki, hogy a területek bizonyos részeire
területalapú és Natura2000 támogatás hívható le. Az önkormányzat
vagyonkatasztere alapján több olyan terület is van a tulajdonunkban –többek között a
097/1 hrsz-ú is – melyre feltételezhetően igényelhető ilyen támogatás. Szükségesnek
tartom ennek a vizsgálatát. Ezek alapján azt javaslom, hogy a testület a 097/1 hrsz-ú
terület vonatkozásában a hasznosításról döntsön úgy, hogy az ingatlant sem
adásvétel, sem haszonbérlet vonatkozásában nem hasznosítja. A terület
karbantartását –ahogy korábban is- az önkormányzat biztosítja.
A jelenlévők részéről nem hangzott el egyéb vélemény, Gyarmati Katalin
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a tulajdonában lévő 097/1 hrsz-ú ingatlant
nem kívánja hasznosítani, arra vonatkozóan sem adásvételi, sem haszonbérleti
pályázat kiírását ne kezdeményezze kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
74./2017.(08.14.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
tulajdonában lévő 097/1 hrsz-ú ingatlant nem kívánja hasznosítani, arra
vonatkozóan sem adásvételi, sem haszonbérleti pályázat kiírását nem
kezdeményezi.
Gyarmati Katalin polgármester tájékoztatta a képviselőket:
-

A repülőtéri területek hasznosítására vonatkozó előkészítő eljárásokról, az
érintettekkel történt megbeszélésekről, a természetvédelmi hatóság
szakembereivel történ bejárásról, az ürge monitoringról.

Szabó Péter alpolgármester tájékoztatta a képviselőket a Szent Király Szövetség
éves találkozójának eseményeiről. Elmondta, hogy Sajószentkirály a rendelkezésére
álló rövid idő alatt nagyon jól megszervezte az eseményt, a lebonyolítás során sok
ember segítette a munkát, kb. 250 fő vett részt a rendezvényen. Az ünnepi
közgyűlésen 19 település vett részt, ahol javaslatomra megállapodtunk abban, hogy
a téli időszakban a vezetők részvételével tartunk egy összejövetelt a szövetség
jövőjéről valamint a gyermekek táboroztatásáról a tagtelepülések között. Székely
Ernő polgármester javaslatot tett az alapítók elismerésére vonatkozóan, hogy
kapjanak emlékplakettet. Iványi András jelezte, hogy ő inkább pecsétgyűrűt javasol.
Jeleztem, hogy nagyon jó, hogy ilyen sokan vagyunk a szövetségbe, de ahhoz
szerintem kevesen, hogy jutalmazgassuk egymást, hiszen tavaly már ez megtörtént.
A szövetségi települések részére történő szoboradományozás is befejeződött, mivel
2

