Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata
Petőfi S. u. 12.
Szám: 3./2016.

Jegyzőkönyv

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március
29-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésén.
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Sikosné
Szücs Marianna képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Dobi Sándorné képviselő
Hiányzik: igazoltan Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Öveges János képviselő
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Papp Tamásné ügyintéző
Napirend:
1.) Döntéshozatal körzeti megbízotti irodahelyiség biztosításáról
2.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
3.) 2016.évi közbeszerzési terv elfogadása
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és Szántód László
jegyző urat. Megállapította, hogy a Képviselő-testület - 5 fővel - határozatképes.
A mai testületi ülésre írásos anyag került kiküldésre. Aki egyetért a napirenddel, kérem,
kézfeltartással jelezze.
Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal határozathozatal
nélkül – egyetértett.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kovácsné Szabó Csilla és Szabó Péter képviselőket.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
1. napirend - Döntéshozatal körzeti megbízotti irodahelyiség biztosításáról
Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt években többször foglalkoztunk azzal a
kérdéssel, hogy a településen helyet biztosítsunk a körzeti megbízott részére.
Együttműködésünk a veszprémi rendőr szervekkel kitűnő, ők is szívesen vennék, ha a
településen hosszabb időtartamú tartózkodásra alkalmas helyiséget biztosítanánk.
Javaslom, hogy a volt felnőtt háziorvosi rendelő helyiségeit a Veszprémi
Rendőrkapitányság részére a körzeti megbízotti feladatok ellátásához térítésmentesen
adjuk át.
A feladat ellátásához szükséges rezsi valamint internet elérhetőség és használat költségeit
az önkormányzat vállalná.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a körzeti megbízotti irodahelyiség biztosításáról szóló
előterjesztést.
Aki elfogadja, hogy a Balatoni út 19. szám alatti, volt háziorvosi rendelő helyiséget
térítésmentesen biztosítsa az Önkormányzat a Veszprémi Rendőrkapitányság részére a

körzeti megbízotti feladatok ellátására, továbbá vállalja a működtetéshez kapcsolódó
költségeket kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi –5 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
15/2016.(II.29.)KT határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
tulajdonában lévő Balatoni út 19. szám alatti, volt háziorvosi rendelő
helyiséget térítésmentesen biztosítja a Veszprémi Rendőrkapitányság
részére a körzeti megbízotti feladatok ellátására továbbá vállalja a
működtetéshez kapcsolódó költségeket.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
2.
napirend - Az
Szabályzatának módosítása

Önkormányzat

Szervezeti

és

Működési

Gyarmati Katalin polgármester: A legutóbbi testületi ülésen módosítottuk az SZMSZ
függelékében szereplő szakfeladatok listáját.
A Magyar Államkincstár a kérelem feldolgozását követően jelezte, hogy az újonnan
rögzített szakfeladatok közül kettő felvételére nincs jogosultságunk, azok az
önkormányzati körben nem alkalmazhatóak.
Az egyik a 086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai, a másik pedig a 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások szakfeladat.
Ez azt jelenti, hogy az SZMSZ függelékét módosítanunk kell aszerint, hogy ezt a két, nem
használható szakfeladatot kivesszük. A döntés meghozatalára a Képviselő-testület
jogosult. Ezt követően kerülhet sor a törzskönyvi átvezetésre a Magyar Államkincstár
részéről.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta az SZMSZ függelékének módosításáról szóló előterjesztést.
Aki elfogadja, hogy az SZMSZ függelékének módosítását az előterjesztés alapján kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi –5 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
16./2016.(III.29.)KT határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függeléknek
módosítását.
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: 2016.március 29. (A kérelem benyújtására a MÁK felé)
3. napirend – 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Gyarmati Katalin polgármester: Minden költségvetési év elején éves összesített
közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A
közbeszerzési terv nyilvános.
Az Önkormányzat köteles a közbeszerzési tervet, ha rendelkezik honlappal, saját
honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati
intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni.

