
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
 
Szám: 7./2018. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
április 25-én 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, Dr.Kun 
Gazda Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Szabó Péter 
alpolgármester, Öveges János képviselő  
Hiányzik: Sikosné Szücs Marianna képviselő 
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző, Kovács Eszter pénzügyi 
csoportvezető 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:   
  
1.     Előterjesztés Önkormányzati fejlesztések 2018 pályázati támogatásról 
2.     A 2018.évi költségvetési rendelet módosítása 
3. Előterjesztés az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 azonosítószámú pályázat 
lebonyolításával kapcsolatban 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, amelynek kiegészítését javasolta 2 ponttal – 
a 4. napirend lenne: Bölcsőde tervezési ajánlatok elbírálása 5. napirendi pont: HÉSZ 
mellékletének módosítása. Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Öveges János 
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 Önkormányzati fejlesztések 2018 pályázati 
támogatásról 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Az elmúlt testületi ülésen 
már jeleztem nektek, hogy ebben az évben is van lehetőség arra, hogy az 
önkormányzatok meghatározott fejlesztésekhez támogatást igényeljenek. A tavalyi 
évben ugyanezen pályázaton nyertük az Erdő sétány felújítását, aszfaltozását. 
A pályázat keretén belül több cél is van, de az elmúlt ülésen megfogalmazódott a 

1 
 



javaslat, hogy az Esze Tamás utca aszfaltburkolatát, járda és vízelvezetés felújítását 
oldjuk meg.  Ennek függvényében a belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések 
megvalósítására javasoljuk a pályázat benyújtását. Kértünk árajánlatot, amelyet az 
előterjesztés mellékleteként csatoltunk is számotokra. 
Az elnyert támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az útfejlesztési célra 
maximum 15 millió forint igényelhető, 85 %-os támogatási mértékkel, 15%-os önrész 
vállalásával. 
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs 
rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. 
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje 
- elektronikus feltöltés lezárása: 2018. május 2. 16:00 óra 
- papír alapon történő benyújtás: 2018. május 3. 
A pályázati döntés határideje: 2018.augusztus 31. 
A bekért költségbecslés alapján a beruházás teljes költsége bruttó 14.212.697,-Ft, a 
biztosítandó önrész mértéke 2.131.905,-Ft. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, miszerint 
nyújtsuk be a pályázatot belterületi utak fejlesztésére, azon belül is az Esze Tamás 
utcára, bruttó 14.212.697,-Ft költséggel, melyből 2.131.905,-Ft az önrész, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

30./2018.(04.25.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklete 
II. 2. pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására pályázatot nyújt be az 1.c) pont szerinti célhoz 
kapcsolódó beruházás megvalósítására. A pályázati beruházás bruttó 
összköltsége 14.212.697,-Ft, a 15%-os saját forrás mértéke 
2.131.905,-Ft. A Képviselő-testület a saját erőt 2018.évi 
költségvetéséből biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: legkésőbb 2018.május 2. (a pályázat benyújtására) 

 
2. napirend - A 2018.évi költségvetési rendelet módosítása 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Költségvetés-módosítás vált 
szükségessé a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében.  
A Hivatal költségvetés módosításának oka a személyi juttatások és kapcsolódó 
járulékok. Az Önkormányzatnál az előirányzat módosítás szükségességét egyrészt a 
EFOP-pályázat kapcsán a foglalkoztatottak munkabére adja, másrészt az állam általi 
megelőlegezések visszafizetésének előirányzata, ami a 2018. évi 00.havi támogatás, 
ill. a közfoglalkoztatottak bére. 
Eszter szeretnéd-e kiegészíteni valamivel? 
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Kovács Eszter pénzügyi csoportvezető: A Polgármesteri Hivatal esetében Király 
Hajnalka - aki nem tért vissza a GYES-ről, hanem elfogadott egy veszprémi 
állásajánlatot – szabadságmegváltása, valamint ezen okok miatt Molnár Judit 
véglegesítése kapcsán szükséges bérkompenzáció, plusz 19,5 % szocho együttes 
összege 1.616 e Ft. Dologi kiadások 450 e Ft-tal történő emelése az ASP által előírt 
tértivevényes határozat kibocsátás postaköltsége. A Hivatal főösszege ezzel 
emelkedik, valamint az Önkormányzat kiadása is intézményfinanszírozás címen. 
A megelőlegezések visszafizetése 5.960 e Ft-tal csökkenti a tartalék összeget. 
Az Önkormányzatnál az előirányzat módosítás szükségességét egyrészt a EFOP-
1.5.2-16-2017-00016 sz. pályázattal összefüggésben egy heti 20 órás szakmai 
koordinátor és egy heti 40 órás szociális mentor foglalkoztatásának előirányzati 
biztosítása adja (munkabér: 3.920 eFt és járulék: 764 eFt összegben). 
A fentieket – a pályázati összeg beérkezéséig - az általános tartalék terhére tudjuk a 
költségvetésben biztosítani. Fentiek okán 12.260 eFt-tal került az általános tartalék 
csökkentésre. 
 
Gyarmati Katalin polgármester megköszönte a tájékoztatást, s miután egyéb 
hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását 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 
4/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 
szóló 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

3. napirend - Előterjesztés az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 azonosítószámú 
pályázat lebonyolításával kapcsolatban 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Ahogy arról korábban már 
tájékoztattalak Benneteket, az EFOP-os pályázatunk támogatást nyert. Balatonfüred 
Város Önkormányzata gesztorságával még 8 partner település vesz részt a 
pályázatban. A támogatási szerződés 2018.április 16-tól vált hatályossá. Így a 
pályázati projekt megvalósítása elindulhat, lehívható a településünkre eső 
támogatási rész, a 44 millió Ft.  A pályázati program időtartamára településünkön két 
fő foglalkoztatására kerül sor (40 órás szociális mentor, 20 órás szakmai koordinátor, 
költségeik a támogatásból biztosítandók). Ezek érintik a költségvetésünket is, az 
önkormányzat vonatkozásában a pályázati időszakra szükséges két fő létszámot 
biztosítani a támogatással biztosított fedezettel együtt. A pályázat megvalósítása 
során többféle feladat ellátását, program szervezését kell megoldanunk folyamatosan 
a meghatározott ütemterv szerint. Ezért kérem a Képviselő-testület felhatalmazását a 
pályázati program végrehajtására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Természetesen minden pályázattal kapcsolatos intézkedésről, feladatról tájékoztatlak 
Benneteket a következő testületi ülésen. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
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A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert arra, hogy az EFOP-os pályázati 
program végrehajtásával, megvalósításával kapcsolatos feladatokat ellássa, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

31./2018.(04.25.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 
azonosítószámú pályázati program végrehajtásával, megvalósításával 
kapcsolatos feladatokat ellássa, a szükséges intézkedéseket megtegye. A 
polgármester pályázati programhoz kapcsolódó teendők ellátásáról 
folyamatosan tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
4. napirend – Bölcsőde tervezési ajánlatok elbírálása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A 88/4 hrsz-ú ingatlan már az önkormányzat 
tulajdonába került, amelyre a Bölcsőde épületét szeretnénk elhelyezni. A beruházás 
elindításához szükséges az engedélyes terv megléte. 
3 árajánlat bekérésről gondoskodtunk, amelyek tartalmazzák az engedélyezési és 
kiviteli tervdokumentációkat: 

- Csillag-Szín-Tér Bt Szabó András tervező ajánlata bruttó: 2.360.000,-Ft (AM) 
- Schneiderné Piedl Anna mérnök ajánlata: 2.610.000,-Ft+ÁFA 
- Molnár Tibor mérnök ajánlata: 2.635.000,-Ft+ÁFA 

A 3 árajánlat közül javaslom a legkedvezőbbet elfogadni, a Csillag-Szín-Tér Bt-től 
Szabó András ajánlatát. Ő készítette el egyébként a látványtervet is.  
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatba? 
A képviselők áttekintették az árajánlatokat, a látványtervet – amely még az eredeti 
helyszínre, a volt alapítványi ingatlanra készült – és támogatták a Csillag-Szín-Tér Bt. 
megbízását a szükséges tervek elkészítésére. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki elfogadja, 
hogy a bölcsőde tervezési munkáival bízzuk meg a Csillag-Szín-Tér Bt-t bruttó 
2.360.000 Ft vállalkozói díjért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

32./2018.(04.25.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Csillag-
Szín-Tér Bt-t (Veszprém, Boglárka u.22.) a Szentkirályszabadja, 88/4 hrsz-ú 
ingatlanon megvalósítandó 2 csoportos mini bölcsőde előkészítő vázlattervének, 
engedélyes tervdokumentációjának és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésével. 
A tervezési díj összesen nettó 2.360.000,-Ft. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a szerződések aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
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5. napirend – HÉSZ mellékletének módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A TOP pályázat kapcsán – 
amely a Balatoni út járda kialakítását is magában foglalja – szükséges a 
szabályozási terv módosítása, a HÉSZ mellékletének módosítása. Kb. 1,5 hónapot 
vesz igénybe a lebonyolítás, a tervezést Bárdosi Andrea bruttó 100 e Ft-ért vállalná.  
A kivitelezést enélkül nem tudjuk megkezdeni, javaslom a HÉSZ mellékletét 
módosítani Bárdosi Andrea megbízásával. 
 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a HÉSZ mellékletének módosításával az előterjesztésben foglaltak 
szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

33./2018.(04.25.) sz. Kt. határozat: 
1.  Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 

hatályos Helyi Építési Szabályzat 1. mellékletén, azaz az SZT-1 jelű 
Szabályozási tervének módosítását a Balatoni út Ibolya utca és Ady Endre út 
közötti szakaszán a szabályozási vonal törlését illetően.   

2. Az 1. pont szerinti Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezési 
eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet VI. fejezet eljárási szabályai szerint, 
ún. Állami Főépítész eljárással történik, a terv az OTÉK 2012. augusztus 6-án 
hatályos tartalmi követelményei és jelmagyarázatával készül. 

3.   A Helyi Építési Szabályzat módosítása várhatóan a környezetre káros hatással 
nem lesz, ezért a 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás 
alapján a Képviselő-testület előzetesen megállapítja, hogy külön környezeti 
értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

4.  A tervezési munkák elvégzésével a Képviselő-testület Bárdosi Andrea tervezőt 
bízza meg, a vállalkozói díj mértéke bruttó 100.000,-Ft. A Képviselő-testület 
felkéri a Polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások lebonyolítására és 
felhatalmazza a tervezési szerződés aláírására az előzetes ajánlatnak 
megfelelően.  

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

- Esze Tamás utca minden lakója kapott felszólító levelet a közterületen való 
parkolás miatt, a korábban már jelzett szolgáltatói panaszok alapján 

- Az Erdősétány aszfaltozása május 5-20. közötti időszakban zajlik majd. A 
lakók a héten kapnak tájékoztatást erről. Kátyúzás is lesz a településen, az 
ehhez kapcsolódó munkákra is május hónapban kerül sor. 

- Lovason ismét sor kerül a fogathajtó versenyre, felkérte Öveges János 
képviselőt a közös részvételre. Öveges János képviselő örömmel fogadta 
a felkérést. 
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