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Jegyzőkönyv

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
december 29-én 08.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi
ülésén.
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Dr. Kun
Gazda Melinda képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Kovácsné Szabó
Csilla képviselő, Dobi Sándorné képviselő, Öveges János képviselő
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző
Napirend:
1.

Településrendezési terv módosítása, szerkezeti terv, szabályozási
terv és helyi építési szabályzat elfogadása

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód
László jegyző urat és Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezetőt. Megállapította,
hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal - 7 fővel - határozatképes.
A mai testületi ülésre írásos anyag került kiküldésre. A napirendi pontokat szeretném
kiegészíteni egy ponttal: A 2015. évi költségvetés módosításával. Aki egyetért a
módosított napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze.
Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Öveges János
képviselőket.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
1. napirend - Településrendezési terv módosítása, szerkezeti terv,
szabályozási terv és helyi építési szabályzat elfogadása
Gyarmati Katalin polgármester: A Képviselő-testület döntött arról, hogy felülvizsgálja
és módosítja a településrendezési terveit. Ez a módosítás érintette a szerkezeti
tervet, a szabályozási tervet valamint a helyi építési szabályzatot. A hosszadalmas
eljárást követően, a szakhatósági vélemények egyeztetése után kialakult a
véglegesnek mondható tervi állapot.
Az illetékes Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya záróvéleményében a településszerkezeti terv,
a szabályozási terv és HÉSZ módosítását elfogadásra javasolja.
A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítását a testületnek
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rendeletben kell elfogadnia, a településszerkezeti tervről pedig határozatban kell
dönteni.
A kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a Településszerkezeti terv módosításának határozati
javaslatát.
Aki egyetért Szentkirályszabadja község településszerkezeti tervének módosításával
az írásos előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
108./2015(XII.29.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
109/2007.(08.01)
számú
testületi
határozattal
megállapított
Településszerkezeti terv módosításával, ezért úgy dönt, hogy elfogadja a
határozat mellékletét képező Településszerkezeti terv módosítás szöveges
leírását (1. sz. melléklet) valamint a tervlap módosításait.(2. számú
melléklet)
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a Szabályozási terv és HÉSZ
elfogadásáról szóló rendelet tervezetet. Aki egyetért Szentkirályszabadja község
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendeletének
módosításával az írásos előterjesztés szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:
Szentkirályszabadja község Önkormányzat Képviselő-testületének
16./2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
Tervéről szóló
9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirend – 2015. évi költségvetés módosítása
Gyarmati Katalin polgármester felkérte Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezetőt a
napirend ismertetésére.
Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető: A költségvetés módosítása főként
technikai jellegű, két fő szempont dominál, a 2014. évi pénzmaradvány
átcsoportosítása intézményenként valamint a Litér-Szentkirályszabadja-Balatonfűzfő
kerékpárút építése során az önkormányzat által finanszírozott támogatott kiadások
megtérülése. A jelzett bevétel a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételek
jogcímen jelent 1.127 EFt növekedést.
Önkormányzati előirányzatok tekintetében az ingatlanok felújítására előirányzott
20.790 EFt-ot meg kell növelni az időközben teljesült útfelújításból adódó növekmény
összegével, melynek bruttó bekerülési értéke 14.971 EFt volt. Emiatt a Felújításokon
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megmaradt előirányzatra további 4.268 EFt átcsoportosításra van szükség. Ezt a
Tartalék megegyező összegű felhasználásával kívánjuk megoldani.
Gyarmati Katalin polgármester megköszönte a tájékoztatást.
Van-e kérdés a költségvetés módosításával kapcsolatban?
Öveges János képviselő: Mit értünk lekötött betéten?
Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető: A pályázaton nyert, elkülönített
pénzösszeget – 30 millió Ft-ot – kötöttük le a magasabb kamat reményében a
felhasználásig.
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: A kerékpárúttal kapcsolatos, Litérről kapott
pénzösszeget az önkormányzat előfinanszírozta?
Gyarmati Katalin polgármester: Igen, a kisajátítások és szakértői díjak, a projekt
menedzsment juttatása, a tájékoztató táblák beszerzési értéke térült meg összesen
1.127.318 Ft értékben.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület részéről,
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
szóló rendeletének módosításával az írásos előterjesztés szerint, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetéséről szóló
1./2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testület részéről,
Gyarmati Katalin polgármester a testületi ülést 08.20 órakor berekesztette.
Kmf.

Gyarmati Katalin
polgármester

Szántód László
jegyző

Dr.Kun Gazda Melinda
képviselő

Öveges János
képviselő
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