
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
 
Szám: 6./2018. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
április 16-án 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Sikosné 
Szücs Marianna képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Szabó Péter 
alpolgármester, Öveges János képviselő  
Hiányzik: Dr. Kun Gazda Melinda képviselő 
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző, Kovács Eszter pénzügyi 
csoportvezető 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:   
  
1. Előterjesztés Erdősétány utca útfelújítási munkáiról 
2. Támogatási kérelem elbírálása 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Dr. Kun Gazda 
Melinda képviselő később érkezni fog. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, amelynek kiegészítését javasolta 1 ponttal – 
a 3. napirend lenne: Előterjesztés terület használati kérelemről - majd szavazásra 
bocsátotta.  
Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 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 - 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  
elfogadta a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 

1. napirend - Előterjesztés Erdősétány utca útfelújítási munkáiról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A tavalyi évben pályázati kérelmet nyújtottunk be az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című kiírásra, az Erdősétány 
felújítására.  
A pályázatunk forráshiány miatt nem nyert támogatást, viszont a Belügyminisztérium 
tájékoztatása szerint a Kormány a 2068/2017(XII.28.) Korm. határozata alapján 
támogatta pályázatunkat, s vissza nem térítendő támogatást nyertünk 8.988.521,-Ft 
mértékben. Ehhez szükséges önrészt is biztosítanunk 1.586.210,-Ft összegben. Így 
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a beruházás megvalósíthatóvá válik.  
Közbeszerzési eljárás lefolytatására a beruházás értékhatárára figyelemmel nincs 
szükség, így gondoskodtunk három ajánlat beszerzéséről. 
A megkeresésekre három ajánlat érkezett: 
1. Kazamata-Bau KFT (8200 Veszprém, Rozmaring u.28/1) : bruttó 10.980.420,-Ft 
2. Strabag Kft (8200 Veszprém, 0224 hrsz)             :bruttó 10.573.268,-Ft 
3. Pelso-Via Bau Kft (8220 Balatonalmádi, Árok u. 3/B)         :bruttó 11.866.042,-Ft 
 
Az ajánlatok alapján javaslom, hogy a legkedvezőbbet benyújtó Strabag Kft-t bízzuk 
meg a felújítási munka elvégzésével. Már többször dolgoztak településünkön, 
munkáikkal eddig nem volt probléma. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
Dobi Sándorné képviselő: Jó lenne, ha az utcában lakók a szegély rész kialakítását 
vállalnák és így nem folyna be a víz az ingatlanokra. 
 
Sikosné Szücs Marianna képviselő: Az árkokat is az utca lakói, (mi) alakítottuk ki és 
tartjuk rendben. Törekszünk a szép utcakép kialakításra. 
 
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő 14.37 órakor megérkezett, a jelenlévő képviselők 
teljes létszámmal – 7 fővel – folytatták az ülést. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja, hogy az Erdősétány aszfaltozási munkálatainak elvégzésével a 
Strabag Kft-t bízzuk meg bruttó 10.573.268,-Ft összeggel, amelyből 1.586.210,-Ft 
önrészt az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből biztosítunk, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
  

27./2018.(04.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az Erdősétány utca aszfalt-felújítási, aszfaltozási munkálatainak 
elvégzésével a Strabag Kft-t (8200 Veszprém, 0224 hrsz) bízza meg. A 
vállalkozói díj mértéke bruttó 10.573.268,-Ft. A pályázat megvalósításához 
szükséges önrészt 2018.évi költségvetéséből biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vállalkozási szerződés aláírására.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.április 30. (a szerződés aláírására) 

 
2. napirend - Támogatási kérelem elbírálása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Mai Nők Klubja nevében Csetényi Károlyné elnök 
kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé. A táncukkal beneveztek a Nyugdíjas Ki-
Mit-Tud?-ra, amelyen továbbjutottak a döntőbe, melyet Hévízen rendeznek április 21-
én. Az útiköltséghez szeretnének 50.000,-Ft támogatást kérni.  
Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet lehetőséget biztosít támogatás nyújtására. 
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Mivel ez a támogatási igény nem szerepel az éves költségvetési rendeletünkben, így 
a Képviselő-testület jogosult dönteni a kérelemről. 
A támogatási rendeletünk alapján a támogatás lehet visszatérítendő, vissza nem 
térítendő, elő- vagy utófinanszírozott, illetve a támogatás folyósítása történhet egy 
összegben vagy részletekben. A rendelet előírja továbbá, hogy a támogatottal 
írásbeli megállapodást kell kötni és az elszámolási határidő lejártáig elszámolást kell 
benyújtani a pénzösszeg felhasználásáról. 
Véleményem szerint a rendezvényen történő részvétel településünk jó hírnevét is 
erősíti, rendezvényeinken is mindig számíthatunk a segítségükre, ezért javaslom a 
támogatást.  
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki támogatja, hogy a Mai Nők Klubja képviseletében Csetényi Károlyné részére, a 
rendezvényen történő részvétel biztosítására 50.000,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást nyújtsunk előfinanszírozásban, banki átutalással, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

28./2018.(04.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján a Mai Nők Klubja 
képviseletében Csetényi Károlyné (8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u.) 
részére, rendezvényen történő részvétel biztosítására 50.000,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2018. évi 
költségvetéséből. Az Önkormányzat a kifizetés módját 
előfinanszírozásban, banki átutalással határozza meg. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az önkormányzati 
rendeletben meghatározott előírások szerinti támogatási megállapodást 
aláírja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018. június 30. (az elszámolásra) 

 
3. napirend – Előterjesztés terület használati kérelemről 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Magyar Honvédség kérelemmel fordult az 
önkormányzat felé, melyben jelzik, hogy szeretnék a reptér területét igénybe venni 
2018. június 10-22. között, egy nemzetközi NATO harcászati szállító kiképzési 
rendezvény lebonyolításához. A terület használatát térítésmentesen igényelnék. 
A kiképzés céljai a hadműveleti tervezés, a repülőműszaki együttműködés, 
ejtőernyős kiképzés, légi dobások, logisztikai feladatok megoldása, különböző 
repülési eljárások gyakorlása, illetve éjszakai repülés. 
Az ezen időszakban végrehajtott tevékenység során várható zajterhelésről a 
gyakorlat vezetése előzetesen tájékoztatja a lakosokat. A kiképzési rendezvény előtt 
közös bejárás lesz annak érdekében, hogy az esetleges károk, állagromlás 
megállapítható legyen. Természetesen mindennemű helyreállítást vállalnak. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
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A képviselők támogatták a térítésmentes területhasználatot, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a Magyar Honvédség részére 2018. június 10-22. között 
térítésmenetesen adjuk bérbe a reptér hozzánk tartozó területeit kiképzési 
rendezvény lebonyolítására, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

29./2018.(04.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér és az Önkormányzat között a repülőtér 
ingatlan használatára vonatkozó megállapodást a 2018. június 10-22. napja 
között végrehajtandó „EUROPEAN TRANSPORT AIRLIFT PROGRAMME-
TRAINING 2018” elnevezésű nemzetközi NATO harcászati szállító kiképzési 
rendezvényre vonatkozóan. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a megállapodás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.április 30. (a megállapodás aláírására.) 

 
4. napirend – Vegyes ügyek 

 
Gyarmati Katalin polgármester néhány pontban tájékoztatta a Képviselő-testületet 
az elmúlt valamint az előttük álló időszak fontosabb történéseiről, megvalósítandó 
feladatokról, döntéshozatalokról: 
 

- Katolikus egyház kérelme: Berkes Péter plébános és dr. Jámbor Tamás 
világi elnök úr járt nálam, s jelezték, hogy kérelemmel szeretnének majd 
fordulni a testülethez. Ravatalozó építésére nyert az egyház 10 millió 
forintot, viszont a tervek alapján a beruházás költsége 13,8 millió forint 
lesz. A különbözetet támogatásból szeretnék összegyűjteni. Ezért 
kérelemmel fordulnak majd az önkormányzatunkhoz, érsekséghez, egyéni 
vállalkozókhoz.  

- EFOP pályázat: május 1-től fel kell venni egy 40 és egy 20 órás 
alkalmazottat, de amíg nem kapjuk meg a pályázati összeget, addig a 
testület nem adhat felhatalmazást arra, hogy bővítsük az önkormányzat 
létszámát a pályázati időtartam idejére, ami 2020. december 31-ig tart. 
Valószínű, hogy ebben a hónapban megérkezik az összeg, így 
számítsatok rendkívüli testületi ülésre. 

- Airsoft játék céljából szeretnének egy-egy alkalommal területet bérelni a 
reptéren. Hosszabb távra nem terveznek, csak alkalomszerűen, akkor is 
8.00-15.00 óra között, további előkészítést igényel az ügy 

- az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre megint lehet 
pályázatot benyújtani, ezen belül többek között belterületi utakra is. 
Javasoljuk a tavaly már szóba került Esze Tamás utca aszfaltozását, járda 
kialakítását, vízelvezetését. Utána érdeklődtünk, hogy a csőtörések miatt 
érdemes lenne aszfaltozás előtt az egész gerinccsövet kicserélni. Ennek 
költsége: bruttó 8.400.000,-Ft. Ebből az önkormányzatnak 1.778.000,-Ft-ot 
kellene fizetni. Ezen felül van még a tervezés: 300.000,-Ft+ÁFA, amit 
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