
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 12./2019. 

Jegyzőkönyv 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 
28-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 

Ülés helye: Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 8225. 
Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 

Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Dobi 
Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, 
Sikosné Szücs Marianna képviselő, Öveges János képviselő 
Az állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző, Kovács Eszter pénzügyi 
csoportvezető 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László 

Napirend:    
1.) Beszámoló a helyi önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
2.)  Beszámoló a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 
2018.évi költségvetéséről 
3.) Összefoglaló jelentés a 2018. évben végzett belső ellenőrzések értékeléséről 
4.) Beszámoló az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről – zárszámadási rendelet 
elfogadása 
5.) Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
6.) Döntéshozatal pályázat benyújtásáról – önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása 2019. 
7.) Előterjesztés a Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozásáról 
Veszprém megyében 

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Ismertette a kiküldött 
írásos napirendet és egy módosító javaslattal élt, javasolta 8.napirendként felvenni az 
„Előterjesztés a repülőtéri terület igénybevételéről a 2019.évi Red Bull Air Race 
rendezvényre”. A módosított napirendet szavazásra bocsátotta. 
Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 7 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné és Sikosné Szücs Marianna 
képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  elfogadta 
a hitelesítők személyére tett javaslatot. 

1.napirend - Beszámoló a helyi önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Elmondta, hogy jogszabály írja 
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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 Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat vezetőjének beszámolója, a másik részét pedig a Hivatal által készített 
beszámoló teszi ki. A Család és Gyermekjóléti Központ látja el településünkön a házi 
segítségnyújtást, a nappali szociális ellátást (idősek klubja) és a családsegítést. 
Szeretném megköszönni Sajtos Ildikó intézményvezető beszámolóját, amely igen 
részletes, tartalmas, bőséges adatot tartalmaz, sok-sok mérőszámmal, összehasonlítási 
adattal. Intézményvezető asszony nem tudott ma eljönni, de jelezte, hogyha kérdés van, 
szívesen eljön a következő testületi ülésre. Szeretném megköszönni a munkájukat, úgy 
gondolom, hogy sikeresen tudtunk együtt dolgozni. Ha gondunk volt, rögtön keresték a 
megoldást, segítséget nyújtottak. Az anyag másik részét a Hivatali beszámoló adja, 
melyek nagyrészt statisztikai jellegűek. Köszönjük jegyző úr beszámolóját. Láthattátok, 
hogy a tavalyi évben milyen és mennyi pénzbeli juttatást adtunk. A Pénzügyi- Gazdasági 
és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta. 
Van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatosan? 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
átfogó értékeléséről szóló beszámolót, kérem kézfeltartással jelezze. A döntéshozatalban 
valamennyi -7 fő- képviselő részt vett.  
A Képviselő-testület egyhangúlag –7 igen szavazattal– az alábbi határozatot hozta:  
 

37./2019.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő–testülete 
elfogadja az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019. június 10. (megküldésre) 

 
2.napirend - Beszámoló a Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és 
Szociális Szolgálat 2018.évi költségvetéséről 

 
Gyarmati Katalin polgármester elmondta, hogy a Balatonalmádi Család-és 
Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat elkészítette a 2018-as költségvetési évről 
szóló pénzügyi beszámolóját, melyet láthattatok az előterjesztésben. Ez a beszámoló 
kapcsolódik és részét képezi a saját zárszámadásunknak. Jó hír, ahogy az 
előterjesztésben illetve a csatolt mellékletekben is láthattátok, hogy visszautalásra kerül 
845.177,-Ft. Ez a társulási megállapodásban rögzített szabályok szerint történik majd 
meg. A Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra 
javasolta. Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. Aki elfogadja Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és 
Szociális Szolgálat 2018.évi költségvetéséről szóló beszámolót, kérem kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
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38./2019.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
jóváhagyja Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat 2018. évi gazdálkodásáról készült beszámolóját. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

3.napirend - Összefoglaló jelentés a 2018. évben végzett belső ellenőrzések 
értékeléséről 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette az előterjesztést. A helyi önkormányzatokról 
szóló törvénynek valamint a vonatkozó rendeleteknek megfelelően a költségvetési szervek 
kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni. A belső ellenőrzés éves munkájáról éves 
ellenőrzési jelentést kell készíteni, melyet az éves beszámolóval, zárszámadással 
egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. Önkormányzatunk belső ellenőrzését 
kistérségi társulás keretében a Szántó és Társa Bt. végzi. Munkájukat magas színvonalon 
végzik, az együttműködés kiváló. A belső ellenőr továbbította részünkre a 2018. évi belső 
ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést, amelyet a zárszámadási 
beszámoló részeként a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. A jelentésben szerepel, 
hogy intézkedési tervet idén nem kell készítenünk, viszont javaslatokat tettek, amelyek 
elsősorban a költségvetési egyeztetések megfelelő dokumentálására és az átmeneti 
gazdálkodásra vonatkoztak. A Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 
napirendet és elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. 
Aki elfogadja a 2018. évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést, 
kérem kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

39./2019.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   
 2018. évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési    
 jelentést jóváhagyja. 
 Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
4.napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről – zárszámadási 
rendelet elfogadása 
 
Gyarmati Katalin polgármester összefoglalta az előterjesztést, elmondta, hogy a 
törvényi előírásoknak megfelelően kiküldésre került a beszámoló, köszönöm Kovács 
Eszter pénzügyi csoportvezető és kollégái előkészítő munkáját. 
 
Kovács Eszter pénzügyi csoportvezető részletesen ismertette az előterjesztésben 
szereplő szöveges beszámolót. Ebben részletesen kitért a bevételek és kiadások éves 
alakulására és a zárszámadás kötelező mellékleteit képező táblázatok tartalmának 
ismertetésére is. 
 
Gyarmati Katalin polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi 
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Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. 
Van-e kérdés, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés alapján a 
zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet. 
Aki elfogadja a 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet, kérem kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
6./2019.(V.29.) önkormányzati rendelete 

a 2018. évi költségvetési zárszámadásról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
5.napirend - Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Az elmúlt időszakban az SZMSZ 
rendelkezéseit érintő változtatás nem történt, kizárólag a függelék esetében voltak 
módosítások. Ebben az évben sor kerül az SZMSZ-ek célellenőrzésére is, melyet a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal végez el központi felhatalmazás alapján. Az erre 
vonatkozó egyeztetések alapján egy módosítás végrehajtására van szükség. AZ SZMSZ-
ünk szabályozza a jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatás esetére 
vonatkozó rendelkezéseket. Az 56.§ (6) bekezdése szerint a jegyzői tisztség 
betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatás esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a 
jegyzői feladatok ellátására a jegyző a pénzügyi csoportvezetőt jelöli ki. A Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint viszont: A jegyzői és az aljegyzői tisztség 
egyidejű betöltetlensége esetén kell helyettesítésről gondoskodni. Hivatalunkban nincs 
aljegyző és azt nem is kötelező kinevezni a település lakosságszámára tekintettel. Ennek 
megfelelően javaslom, hogy az SZMSZ-ből kerüljön törlésre az 56.§ (6) bekezdés, amely a 
jegyzői tisztség betöltetlenségéről rendelkezik. A Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés alapján az 
SZMSZ módosításról szóló rendelet-tervezetet. 
Aki elfogadja az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról  
rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint, kérem kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének   
7./2019.(V.29.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
 szóló 7/2014.(XI.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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6.napirend - Döntéshozatal pályázat benyújtásáról – önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása 2019. 
 
Gyarmati Katalin polgármester a napirend ismertetése során elmondta, hogy ismét lehet 
pályázni önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre, ezen belül pedig –több 
egyéb cél mellett- belterületi utak fejlesztésére is. Többször beszéltünk már erről, s több 
utca is szóba került. Az előzetes egyeztetések alapján kialakult az a javaslat, hogy a 
Radnóti utca fejlesztésére nyújtsunk be pályázatot. A pályázat tartalma az érintett utca 
aszfaltburkolatának felújítása. Az elnyerhető támogatást vissza nem térítendő támogatás 
formájában biztosítják. Az útfejlesztési célra maximum 15 millió forint igényelhető, 85 %-os 
támogatási mértékkel, 15%-os önrész vállalásával. A pályázati adatlap benyújtása 
elektronikus úton az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. A pályázati adatlap 
lezárásának és benyújtásának határideje elektronikus feltöltéssel 2019. május 31. 16:00 
óra, a papír alapú igénylést pedig 2019. június 3-ig kell eljuttatni az Államkincstárhoz. A 
pályázatok elbírálásáról szóló döntés határideje 2019.szeptember 16. A bekért árajánlat 
alapján a beruházás teljes költsége bruttó 14.613.961,-Ft, a biztosítandó önrész mértéke 
2.192.094,-Ft. A Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és 
elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő javaslatot. 
Van-e kérdés, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. 
Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Radnóti utca 
aszfaltburkolatának felújítására az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 
támogatására kiírt pályázat keretében kérem kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

40./2019.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 
14.613.961,-Ft, a 15%-os saját forrás mértéke 2.192.094,-Ft. A Képviselő-
testület a saját erőt 2019.évi költségvetéséből biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: 2019.május 31. (a pályázat elektronikus felületen történő 
benyújtására) 

 
7.napirend - Előterjesztés a Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) 
kidolgozásáról Veszprém megyében 
 
Gyarmati Katalin polgármester az előterjesztéshez kapcsolódóan elmondta, hogy a 
Veszprém Megyei Önkormányzat öt Veszprém megyei várossal konzorciumban 2017-ben 
támogatási kérelmet nyújtott be egy TOP-os pályázatra „Fenntartható Energia és Klíma 
akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében” címen, Az Irányító Hatóság 2017. 
december 08-án kelt döntése alapján a kérelem támogatásban részesült. A támogatás 
teljes összege: 88.458.610,-Ft. Részletesen olvashattatok az előterjesztésben erről a 
témáról. Településünk csak aláíróként vehet részt a programban, tehát nekünk 
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dokumentumokat nem kell készíteni. Azért van szükség arra, hogy mi is csatlakozzunk, 
mert amennyiben a közeljövőben lesz KEHOP-os pályázat, annak az lesz a feltétele, hogy 
akciótervünk legyen. Ebben az esetben ezt Veszprém elkészíti. A Pénzügyi- Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta az előterjesztésben 
szereplő javaslatot. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. 
Aki egyetért az előterjesztés alapján a Fenntartható Energia és Klíma akciótervhez 
kapcsolódó megyei és a  Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület  
akciótervének elfogadásával a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően, kérem 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

41./2019.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) 
kidolgozása Veszprém megyében tárgyú előterjesztést. A képviselő 
testület elfogadja a határozat 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő 
„Veszprém megye területén működő helyi fejlesztési stratégiával 
rendelkező vidékfejlesztési közösségek összefoglaló Fenntartható 
Energia és Klíma Akcióterve 2019-2030”, valamint a Bakony és Balaton 
Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Fenntartható Energia és Klíma 
Akcióterv 2019-2030. című dokumentumokat. 
A képviselő testület felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy 
a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant of 
Mayors for Climate and Energy) aláíróként történő csatlakozáshoz 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
A képviselő testület felhívja Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a 
jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében szereplő dokumentumok 
feltöltésre kerüljenek a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 
Szövetségének (Covenant of Mayors for Climate and Energy) 
honlapjára. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
 
7.napirend - Előterjesztés a repülőtéri terület igénybevételéről a 2019.évi Red Bull Air 
Race rendezvényre 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Elmondta, hogy már többször 
tárgyalt a testület arról, hogy a repülőtéren lévő kifutópályánkat szeretnék bérbe venni, 
Red Bull Air Race napokra. A korábbi testületi döntést követően hosszú ideig nem 
jelentkezett a cég, majd megkeresésünkre reagáltak. Idén a Red Bull napok 
megrendezésére Zamárdiban kerül sor, a repülőgépek fel- és leszállásához igénybe 
vennék a mi repülőtéri területünket is, ahogy erről már korábban beszéltünk. A repüléseket 
a vállalkozó cég 2019.július 9-14.-ig szervezi, bérleti díjként pedig bruttó 500.000,-Ft-ot 
fizetne az előzetes egyeztetések alapján. Ez az összeg nagyjából a testület által javasolt 
nagyságrendet képviseli. A vállalkozó kéri a testület támogató döntését a terület bérletéhez 
valamint a hozzájárulásunkat a kifutópálya használatához, mely a légügyi hatósághoz 
benyújtandó kérelmükhöz szükséges. 
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