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

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
augusztus 30-án 12.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr.Kun Gazda Melinda képviselő, 
Sikosné Szücs Marianna képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Dobi 
Sándorné képviselő, Öveges János képviselő, Szabó Péter alpolgármester. 
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző  
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:   
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
2.) Előterjesztés a védőnői álláshely pályázatáról illetve a védőnői helyettesítésről 
3.) Előterjesztés terület bérbeadásáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód 
László jegyző urat. Megállapította, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal - 7 
fővel - határozatképes.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, amelyet egy ponttal javasolt bővíteni, 4. 
napirendként a Szentkirályszabadjai Baráti Kör Egyesület támogatási kérelmének 
felvételét. Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 7 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Kovácsné Szabó 
Csilla 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 - Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Már többször foglalkoztunk 
a 023/20 és a 023/21 hrsz-ú ingatlanok hasznosításának kérdésével. Ezek az 
ingatlanok a volt szovjet laktanya területén találhatóak. Önkormányzati tulajdonban 
vannak, a vagyonrendeletünkben a korlátozottan forgalomképes ingatlanok között. 
A hasznosításhoz szükséges, hogy a 023/20 és 023/21 hrsz-ú ingatlanok 
korlátozottan forgalomképes vagyonból az üzleti vagyonba kerüljenek át, s ehhez a 
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vagyonrendelet módosítása is szükséges. Ezekhez kapcsolódóan javasoljuk még a 
szintén itt található és a rendezési tervben beépíthető telephelyként szereplő 023/17 
hrsz-ú ingatlan (kivett telephely, 9.661 m2 Natura 2000 besorolású) korlátozottan 
forgalomképes vagyonból üzleti vagyonba történő átsorolását is. 
A rendelet-tervezet emellett még tartalmazza a nemrég bölcsőde célra vásárolt 88/4 
hrsz-ú 1820 m2 területű ingatlan vagyonrendelet korlátozottan forgalomképes 
ingatlanai közé történő beillesztését valamint az ehhez kapcsolódó, ingyenesen az 
önkormányzatnak átadott útterületek (88/3 és 88/5 hrsz) felvételét a 
forgalomképtelen vagyon körébe.  
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésben megfogalmazottak 
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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

2. napirend - Előterjesztés a védőnői álláshely pályázatáról illetve a 
védőnői helyettesítésről 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A júniusi testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy a 
védőnő helyettesítésre ismételten pályázatot írunk ki. 
Borbélyné Horváth Anikó védőnő 2018. szeptember 10-ig vállalta a helyettesítési 
feladatok ellátását. 
Szeptember 11-től az új helyettesítő védőnő Kiss Irén lenne, aki Papkesziről érkezik, 
és a korábbi helyettesítéssel hasonló beosztással látná el a védőnői feladatot. 
A június végén közzétett pályázatra a beadási határidőig (2018.08.01.) sem 
jelentkező, sem érdeklődés nem volt, emiatt a pályázati kiírás eredménytelen. Ennek 
ellenére szükségesnek tartjuk, hogy újabb kiírás közzétételéről gondoskodjunk, azért 
a most lejárt pályázat eredménytelenné nyilvánítása mellett szükséges dönteni egy új 
kiírás megjeleníttetéséről is. 
Az elhangzottakon kívül a határozati javaslat tartalmazza a helyettes védőnő 
2018.szeptember 11-től történő alkalmazására vonatkozó felhatalmazást is. 
Van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
 
A jelenlévők támogatták az újabb pályázati kiírást és az érdeklődés hiányán 
sajnálkoztak. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy nyilvánítsuk eredménytelenné a pályázati eljárást, s 
gondoskodjunk egy új pályázati felhívás közzétételéről, illetve bízzuk meg 2018. 
szeptember 11-től Kiss Irén védőnőt a helyettesítésre, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

53./2018.(08.30.)KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi 
védőnői munkakör vonatkozásában a helyettesítésre kiírt 323/2018. számú 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, 
hogy a helyettesítésre vonatkozó új pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon.  
A Képviselő-testület a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására 
vonatkozó megbízást 2018.szeptember 11-től jóváhagyja Kiss Irén védőnő 
közreműködésével. 
Felhívja Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.szeptember 10. (a pályázati felhívás közzétételére és a 
helyettesítésre vonatkozó megbízás aláírására) 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A 3. napirendünket javaslom zárt ülés keretében 
tárgyalni, mert az önkormányzat vagyonát érintő ügyben döntünk.  
A zárt ülés elrendelésének lehetőségét a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában rögzített 
felhatalmazás biztosítja. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzati vagyont érintő témakörben zárt ülés 
keretében folytassuk munkánkat, mivel a nyilvános tárgyalás az önkormányzati 
érdekeket sértené, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

54./2017.(08.30) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az „Előterjesztés terület bérbeadásáról” című napirendet 
zárt ülésen tárgyalja. 
A zárt ülés elrendelését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában rögzített 
felhatalmazás alapján állapította meg a Képviselő-testület. A jelentős 
értékű vagyonhoz kapcsolódóan az önkormányzat üzleti érdekét sértené 
a napirend nyilvános tárgyalása. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
Gyarmati Katalin polgármester a nyílt ülést 12.15 órakor berekesztette, a Képviselő-
testület zárt ülésen folytatta munkáját. 
A zárt ülésen 1 db - az 55./2018.(08.30.) számú Kt. - határozat született. 
A nyílt testületi ülés 12.30 órakor változatlan létszámú – 7 fő – képviselő 
részvételével folytatódott. 
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3. napirend – Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület kérelme 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Szentkirályszabadjai Baráti Kör Egyesület a 
mellékelt kérelemben foglaltak alapján működéséhez, programjainak biztosításához 
ismételten a Képviselő-testület anyagi támogatását kéri. 
A kérelmükben foglaltak szerint 100.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást kérnek 
Önkormányzatunktól. Természetesen a kapott összegről el is számolnak. 
A Baráti Kör Egyesület 2018. szeptember 1-jén rendezi meg XXI. Sárkányok Napja 
rendezvényét.  
Programjaik évről-évre színvonalasak. A helyszínre kilátogatók ingyenesen vehetnek 
részt minden tevékenységen. Ahhoz, hogy ez továbbra is így maradjon, szükséges 
az Önkormányzat támogatása is. Ezt a támogatást a tavalyi évben is nyújtotta a 
testület. 
Az Egyesület a működési körében ellátott feladataival, rendezvényeivel településünk 
jó hírnevét is erősíti, ezért javaslom a támogatásukat. A vonatkozó önkormányzati 
rendeletünk alapján a Képviselő-testület dönthet a támogatás odaítéléséről. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület kérelmének 
pozitív elbírálását az elhangzottak szerint. 
 
Sikosné Szücs Marianna képviselő bejelentette érintettségét. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Aki azzal ért egyet, hogy Sikosné Szücs Marianna 
képviselőt a Képviselő-testület ne zárja ki a szavazásból, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület – 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal – az alábbi határozatot 
hozta: 

56./2017.(08.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy nem zárja ki a döntéshozatalból Sikosné Szücs 
Marianna képviselőt a „Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület 
kérelme” című napirend döntéshozatalából. 
 

Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki támogatja a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület kérelmét, miszerint az 
Önkormányzat 100.000,-Ft működési támogatással segítse munkájukat, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

57./2018.(08.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján a 
Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület (8225 Szentkirályszabadja, 
Erdősétány u. 22.) részére 100.000,-Ft összegű vissza nem térítendő 
működési támogatást nyújt a 2018. évi költségvetéséből. Az 
Önkormányzat a kifizetés módját előfinanszírozásban, banki 
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