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Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 
augusztus 28-án 16.00 órai kezdettel megtartott testületi  ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225, Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor u. 12. 
 
Jelen vannak: Iványi András polgármester, Gyarmati Katalin alpolgármester, Öveges 
János képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Szabó Péter képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző, Takács Jánosné megbízott 
óvodavezető  
Hiányzik: Fodor Márton képviselő, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő  
Jegyzőkönyvvezető: Papp Tamásné ügyintéző 
 
Napirend:       

1. Óvodavezetői pályázat elbírálása 
2. Közétkeztetési feladatok ellátása az óvodai felújítás      

időszakára  
3. Döntéshozatal beiskolázási támogatásról 

  
 

Iványi András polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László jegyzőt, 
Varga Valér pénzügyi csoportvezetőt, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt, Takács Jánosné 
megbízott óvodavezetőt.  
Megállapította, hogy a testület 5 fővel határozatképes. Ismertette a napirendet. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Öveges János és Szabó Péter  képviselőket. 
Az ismertetett napirenddel és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület 
egyhangúlag – 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 

1. napirend – Óvodavezetői pályázat elbírálása  
 

Iványi András polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett nem 
kezdeményezte zárt ülés keretében tárgyalni a napirendet, ezért az ülés nyílt ülés 
keretében zajlik. Takács Jánosné pályázatára a vélemények beérkeztek, ezzel teljessé vált 
az anyag ahhoz, hogy a testület meghozza a döntését.  
Kérte a képviselőket, hogy tegyék meg észrevételeiket.   
 
Sikosné Szücs Marianna képviselő elmondta, hogy a megbízott óvodavezető nagyon 
részletes, mindenre kiterjedő pályázatot nyújtott be. 
 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről, Iványi András polgármester 
szavazásra bocsátotta az óvodavezetői pályázat elbírálására született javaslatot az 
előterjesztés szerint. 
 
Aki egyetért azzal, hogy Takács Jánosnét (8200. Veszprém, Lóczy Lajos u. 33.) a 



Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására 2014.08.29-
től 2019.08.15-ig kinevezzük kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
56/2014.(08.28.) sz. Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinevezi 
Takács Jánosnét (8200. Veszprém, Lóczy Lajos u. 33.) a Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására 2014.08.29-től 
2019.08.15-ig. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2. napirend – közétkeztetési feladatok ellátása az óvodai felújítás időszakára  

 
Iványi András polgármester: Lesz egy előreláthatólag 2 hónapos időszak az óvoda 
felújításának kapcsán, amikor az étkeztetést külső beszállítóval kell megoldani.  Abban 
kérem a képviselő-testület döntését, hogy a beérkezett 3 ajánlatból válasszuk ki azt a 
céget, amelyik ezt az időszakot ételszállítással átvállalja, melynek keretében az étel 
kiosztása a szokásos módon történik az érintett személyzettel.  Az árajánlatot adó cégek a 
Cserhát Kft, a Bakony Gaszt Zrt,  a Susogó Team Kft. A Gyarmati Étterem jelezte, hogy 
kapacitásproblémák miatt nem kíván ajánlatot adni. 
 
Szabó Péter képviselő: arról érdeklődött, hogy a kiszállításról az önkormányzatnak kell – e 
gondoskodnia. 
 
Iványi András polgármester: Nem, a cég szállítja ki. 
 
Gyarmati Katalin alpolgármester kérdése, hogy szeptember 1-től  indulna-e ez az időszak.  
 
16.10 órakor megérkezett Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, így a képviselő – testület 
létszáma 6 főre változott.  
 
Iványi András polgármester: a kivitelezés kezdete legkorábban szeptember 22-e, azt kell 
mérlegelni, hogy a mi főzőkonyhánk technikai személyzete 4 fő, 1 fő GYES-en van, a 
személyzet havi bérköltsége 500-600 ezer forint. A nyersanyag feletti árat, vagy aki 
térítésmentesen étkezik, a különbözetet az önkormányzatnak kell fizetni.  
Ha csak 100 adagot főz az óvoda, az is átlagban 30.000 forint, 20x30.000 Ft,  600 ezer 
forint, ebből a megfontolásból javaslom a képviselő-testületnek, hogy kezeljük ezt 
rugalmasan, tehát 2 hétig még biztosan tudnak főzni az óvoda konyháján, vegyük ezt 
igénybe, ezzel is spórolunk.  
Legkorábban szeptember 22-én, legkésőbb 29-én kezdődik meg  a felújítás. 
 
Dr. Kun Gazda Melinda: mindhárom helyen próbaebédeltem, menüt ettem, a Susogó 
Team Kft. (Nike Étterem) ellátása tetszett a legjobban.  
 
Szántód László jegyző: a szülők által fizetett térítési díj összege kis mértékben emelkedni 
fog, ezt az összeget átvállalja-e az önkormányzat. 

 



Sikosné Szücs Marianna képviselő: mivel nem hosszú időről van szó, véleménye szerint 
fizessék a többletköltséget a szülők. A szeptemberi szülői értekezleteken mindenkit tudnak 
tájékoztatni.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről, Iványi András polgármester 
szavazásra bocsátotta a közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló javaslatot. 
Aki egyetért azzal, hogy a Susogó Team Kft (Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u.12.) biztosítsa 
a közétkeztetési feladatok ellátását a szentkirályszabadjai oktatási intézményekben 
legkorábban 2014. szeptember 22-től előreláthatólag 2014. november 30-ig, a felújítási 
munkákhoz kapcsolódó eljárások lezárultát követően a kivitelezési munkák megkezdésétől 
az óvoda intézmény felújításának idejére kérem, kézfeltartással szavazzon.  
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
57/2014.(08.28.) sz. Kt. határozat: 

 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda felújítási, karbantartási munkái elvégzésének időszakára megbízza a 
Susogó Team Kft-t (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u.12.) a közétkeztetési feladatok 
ellátásával. 
A közétkeztetési szolgáltatás vállalkozó általi megkezdésére az óvoda beruházás 
előkészítő eljárásainak lezárását követően, a kivitelezési munkák megkezdésekor van 
lehetőség, legkorábban várhatóan 2014.szeptember 22-től. A szolgáltatást a kivitelezési 
munkák befejezéséig biztosítja a vállalkozó, előreláthatólag 2014.november 30-ig. 
Felhatalmazza Iványi András polgármester a vonatkozó szerződés aláírására. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.szeptember 15. (a szerződéskötésre) 
 

3. napirend - Döntéshozatal beiskolázási támogatásról 
 
Iványi András: a tavalyi évben csökkentettük a beiskolázási támogatás mértékét 5.000 
Ft/fő összegre. Arra kérem  a Képviselő-testületet, tegyen javaslatot, hogy az idén milyen 
mértékben adjunk támogatást.   
 
Gyarmati Katalin alpolgármester: a  helyi iskolában a 3, 4, 5, 7, 8. osztály nem kap 
támogatást, az 1, 2. osztályos tanulók  tartós könyvet kapnak, természetesen ingyen, év 
végén visszavesszük a könyveket. Abban az esetben, ha sérült a tankönyv a szülőnek ki 
kell fizetnie.   
Véleménye szerint az kapjon támogatást, aki nem ingyen jutott a könyveihez.   
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről, Iványi András polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy 2014. évben beiskolázási támogatásként az általános iskolában, 
valamint a középfokú oktatási intézményben tanulók részére 5.000,- Ft-ot biztosítson az 
önkormányzat, kérem kézfeltartással szavazzon.  
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
 
 








