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Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
február 27-én 17.00 órai kezdettel megtartott ülésén.
Ülés helye: Községháza, 8225, Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor u. 12.
Jelen vannak: Iványi András polgármester, Gyarmati Katalin alpolgármester, Fodor
Márton képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Öveges János képviselő,
Szabó Péter képviselő
Hiányzik: Dr. Kun Gazda Melinda képviselő,
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző, Takács Jánosné megbízott
óvodavezető, Varga Valér pénzügyi csoportvezető, Kovács Zsolt műszaki ügyintéző,
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző
Napirend: :

1. Balatonalmádi Szociális Társulás 2014. évi költségvetésének
tárgyalása
2. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének tárgyalása
3. MVM Partner Zrt villamos energia ellátás ajánlata 2015. évre
4. Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének felülvizsgálata
5. Közbeszerzési terv 2014. - döntés
6. LEADER HACS tagság megerősítése
7. I. Világháborús Emlékmű felújítása – pályázati lehetőség
megtárgyalása
8. Szennyvízátemelő ingatlanhoz kapcsolódó intézkedések
előkészítése
9. Szivárvány Óvoda nyári szüneti zárva tartása
10. Vegyes ügyek

Iványi András polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László
jegyzőt, Takács Jánosné óvodavezetőt, Varga Valér pénzügyi csoportvezetőt, Kovács
Zsolt műszaki ügyintézőt. Megállapította, hogy a testület 6 fővel határozatképes.
Ismertette a napirendet, majd a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Öveges János és
Szabó Péter képviselőket.
Az ismertetett napirenddel és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület
egyhangúlag – 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett.
A napirendek tárgyalása előtt Iványi András polgármester elmondta, hogy az első két
napirendet a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a tegnapi ülésén
megtárgyalta, javaslatait jegyzőkönyvben rögzítette, amelyet minden jelenlévő
kézhez kapott.
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1. napirend - Balatonalmádi Szociális Társulás 2014. évi költségvetésének
tárgyalása
Iványi András polgármester: A tegnapi bizottsági ülésen ugyan támogató javaslat
született a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadásához, azonban az idősek
nappali ellátásával, annak többlet finanszírozásával kapcsolatban kérdések merültek
fel. Javaslatként hangzott el a szakfeladat 4 vagy 6 órás napi működtetése a
pályázati kötelezettségünk függvényében, hogy ezzel a működtetéshez hiányzó
mintegy 500 e Ft megtakarítható lenne. A szolgáltatás a felvetések szerint nem
kellően kihasznált, indokolt a működtetés átgondolása.
Megkerestem Sajtos Ildikót a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
intézményvezető helyettesét a felvetett kérdésekkel és a mai nap délután írásos
választ kaptam. Idézett a levélből:
„2014-ben az egy ellátott után lehívható állami normatíva (alap és társulási) összege
163.500. Ft/ fő, így ha a látogatásszámok stabilan emelkednek legalább három fővel éves
szinten, akkor a normatív támogatás utólagos leigénylése mellett a tárgyévre tervezett
bevétel-kiadás között mínuszban fennálló különbséget fedezni tudja. De ehhez az kell,
hogy a látogatásszám napi és éves szinten is stabilan megemelkedjen.”
„A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelelően
kell meghatározni, de az napi hat óránál kevesebb nem lehet. Ha az intézmény 6 órában
nyújt szolgáltatást, akkor is lehívható a teljes normatíva, amely a 8 órás működésre is járna. Ebben az esetben a klubgondozó részmunkaidőben történő foglalkoztatásával a személyi kiadások tekintetében megtakarítás érhető el.”
Vitára bocsátotta a napirendet.
Sikosné Szücs Marianna képviselő továbbra is a lecsökkentett szolgáltatási időt
javasolta.
Gyarmati Katalin alpolgármester: Nem a munkatárs személyével van problémánk,
hanem a nappali ellátást igénybevevők csekély számával. Amíg jelentősen nem
emelkedik a résztvevők száma, addig a szolgáltatás teljes munkaidőben felesleges,
nincs kihasználva.
Iványi András polgármester azt javasolta, hogy az érintettekkel két héten belül üljön
össze a testület egy közös egyeztetésre, megbeszélésre a probléma pozitív kezelése
érdekében.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el a Balatonalmádi Szociális Társulás 2014. évi
költségvetésével kapcsolatban, Iványi András polgármester szavazásra bocsátotta a
napirendet.
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a Balatonalmádi Szociális
Társulás 2014. évi költségvetés tervezetével, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
8./2014.(II.27.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Balatonalmádi Szociális Társulás 2014. évi
költségvetését.
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2. napirend - Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének tárgyalása
Iványi András polgármester: A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
áttárgyalta és elfogadásra javasolta az önkormányzat 2014. évi költségvetését.
Vitára bocsátom a napirendet.
Fodor Márton képviselő: A beruházások között szereplő 540 e Ft összegben a
megvásárolt gépjármű is benne van?
Varga Valér pénzügyi csoportvezető: Igen és a kemence építés van még beépítve.
Iványi András polgármester: A költségvetés elfogadása előtt még szükséges az
úgynevezett kitekintési határozat elfogadása, amelyet az Áht. ír elő.
Varga Valér pénzügyi csoportvezető: A határozat a hitel és adósságügyletek fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról szól, amely önkormányzatunknál már jelenleg
nincs (PHARE hitel visszafizetésre került), de a törvényi előírásnak megfelelően a
határozatot meg kell hoznia a Képviselő-testületnek.
Iványi András polgármester szavazásra bocsátotta a kitekintési határozatot. Aki
egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a határozat tervezettel, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
9./2014.(II.27) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a saját bevételei összegét valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre
várható összegét a határozat mellékletét képező tartalommal
állapítja meg
Felelős: Iványi András polgármester
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló napirendhez egyéb hozzászólás,
észrevétel nem hangzott el, Iványi András polgármester szavazásra bocsátotta.
Aki egyetért Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
szóló rendelet megalkotásával az írásos előterjesztésben foglaltak szerint, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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3. napirend - MVM Partner Zrt villamos energia ellátás ajánlata 2015. évre
Iványi András polgármester felkérte Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt, ismertesse a
napirendet.
Kovács Zsolt műszaki ügyintéző: Önkormányzatunkat ismét megkereste ajánlatával
a Magyar Villamos Művek Zrt., (továbbiakban MVM Zrt.), amelyben a 2014.december
31-ig érvényes szerződésünket követő időszakra új, még kedvezőbb ajánlatot adott.
Az új ajánlat 2015.január 1-től 2015.december 31-ig tartó időszakra vonatkozik. Az
MVM Zrt-vel 2014. év végéig 20,55 Ft/KWh nettó (nappali) egységárú szerződésünk
él, 2015. évre 18,00 Ft/KWh nettó (nappali) egységárral számolva új kedvezőbb
ajánlatot adott meg. Jelenleg a következő ingatlanokban élünk az MVM Zrt.
szolgáltatásával:
•
Polgármesteri Hivatal (Petőfi u.12.)
•
Óvoda konyha (Kossuth u.22.)
•
Tájház (Kossuth u.18.)
•
Balatoni u.19.szám alatti ingatlan (volt rendelő, védőnő, posta épület, 3
fogyasztási hely)
•
Balatoni u.21. - telefonfülke
•
Kossuth L. u. 16. - Református templom díszkivilágítása
•
Falugazdai telephely I és Malomvölgy-Telephely II.
•
Gizella Ház – Jókai u.1.
•
Egészségház (Kossuth u.20.)
•
IKSZT épület (Petőfi u.6.)
Néhány intézmény még nincs átjelentkezve, mert az E.on 60-80 Ft-os vélt hátralék
összegek miatt nem engedi a szerződés megszüntetését, de rövidesen ez a
probléma is megoldásra kerül.
Az áramdíj nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában
meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót, AZ ÁFA-t, valamint a jogszabályok
alapján a felmerülő egyéb adókat, illetéket, díjakat, járulékokat és költségeket,
melyeket – amennyiben jogszabály nem zárja ki – a Felhasználó az áramdíjon felül
köteles megfizetni.
Iványi András polgármester megköszönte a tájékoztatást és vitára bocsátotta a
napirendet.
Fodor Márton képviselő: Az ajánlat 2015. évre vonatkozik, jelen testület már ne
kötelezze el magát új szerződéssel.
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő 17.40 órakor megérkezett, a jelenlévő képviselők
létszáma 7 főre emelkedett.
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem érkezett a napirenddel kapcsolatban, Iványi
András polgármester szavazásra bocsátotta.
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat szerződést kössön az MVM Partner
Energiakereskedelmi Zrt.-vel 2015. január 1-től 2015. december 31-ig a megküldött
villamos energiavásárlási árajánlata alapján, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
10./2014.(II.27.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest,
Szentendrei út 207-209.) villamos energiavásárlási árajánlata
alapján szerződést kíván kötni az MVMP-AJ-143513/00 számú
valamint
a
Polgármesteri
Hivatal,
mint
felhasználó
vonatkozásában
az
MVMP-AJ-143515/00
számú
szerződéstervezetek alapján villamos energiavásárlásra 2015.
január 1-től 2015. december 31-ig terjedő teljesítési időszakra.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és a szerződések aláírására.
Felelős Iványi András polgármester
Határidő: 2014. február 28.
4. napirend - Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének felülvizsgálata
Iványi András polgármester felkérte Szántód László jegyzőt, ismertesse a
Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása szükségességének indokait.
Szántód László jegyző: Az elmúlt időszak változásai miatt több ponton módosítani
szükséges a szabályzatot. Többek között az új államháztartási szabályok miatt
változott a hivatal elnevezése, pontosításra került a hivatali irányítás, vezetésre
vonatkozó szabályok, a képviseletre vonatkozó szabályok. Javításra, kiegészítésre
kerültek a szervezeti egységek elnevezései, feladatjegyzékei, a belső ellenőrzéshez
valamint a nemzetiség önkormányzathoz kapcsolódó előírások.
Iványi András polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki egyetért a
Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosításával az írásos előterjesztésnek
megfelelően, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
11./2014.(II.27.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szántód László jegyző
5. napirend - Közbeszerzési terv 2014. – döntés
Iványi András polgármester: Az éves közbeszerzési terv a költségvetés kötelező
eleme. Az ajánlatkérő (önkormányzat) minden költségvetési év elején éves
összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseiről. 2014. évben a Szivárvány Óvoda két ütemben történő felújítását,
bővítését építettük be a közbeszerzési tervbe. Az első ütem az elnyert 25 millió Ft-os
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pályázati és önerő forrásból, a második ütem a 30 millió Ft összegre benyújtott
pályázatunk függvényében fog reményeink szerint megvalósulni.
Amennyiben az év során olyan beszerzésre kerülne sor, amit nem tartalmazott a
közbeszerzési terv, abban az esetben az elfogadott közbeszerzési tervet módosítani
kell.
Vitára bocsátotta a napirendet.
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Iványi András polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervével az írásos
előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
12./2014.(II.27.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervét.
Felelős: Szántód László jegyző (a közzétételért)
Határidő: 2014. március 31.
6. napirend - LEADER HACS tagság megerősítése
Iványi András polgármester: Önkormányzatunk évek óta tagja a Bakony és Balaton
Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Leader Akciócsoportnak. Az elmúlt időszakban
több alkalommal is nyertünk pályázati támogatást a különböző Leader programokból.
Ez évben indul az új 2014-2020 időszakra vonatkozó támogatási időszak, melyhez
szükséges felülvizsgálni a jelenlegi területi együttműködést.
A Helyi Akciócsoport (HACS) közgyűlése kifejezte, hogy az eddigi területi
együttműködést a továbbiakban is fenn kívánja tartani.
Az egyesület jelenleg is megfelel a jogcím birtokossági feltételeknek, javaslom, hogy
határozatban erősítjük meg azon szándékunkat, hogy a 2014-2020-as tervezési
időszakban is részt kívánunk venni a Leader programban.
Vitára bocsátom a napirendet.
A képviselők részéről nem hangzott el észrevétel, ellenvélemény, Iványi András
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk a 2014-2020-as tervezési időszakban a
LEADER programban továbbra is részt vegyen, valamint a támogatási és pályázati
forrásokhoz való hozzáférést azzal biztosítsa, hogy tagként továbbra is részt vesz a
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület munkájában, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
13./2014.(II.27.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a 2014-2020-as tervezési időszakban a LEADER
programban továbbra is részt kíván venni.
A település szereplői számára a támogatási és pályázati
forrásokhoz való hozzáférést azzal kívánja biztosítani, hogy tagként
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továbbra is részt vesz a Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület munkájában.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2014.február 28. (tájékoztatásra)
7. napirend - I. Világháborús Emlékmű felújítása – pályázati lehetőség
megtárgyalása
Iványi András polgármester: A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány pályázatot írt ki az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában. A pályázati kiírást
továbbítottam a testület felé.
Véleményem szerint ragadjuk meg az alkalmat, hogy az I. Világháborús emlékművet
az eredeti állapotnak megfelelően felújítsuk.
A pályázathoz kötelező önrész biztosítására nincs szükség, de a pályázati dokumentációból látható, hogy vállalt önrészt a pontozási rendszerükbe beépítették, amely befolyásolja az elérhető pontszámot.
A pályázható keret összege maximum 5 millió forint, a pályázat előfinanszírozásos.
A felújításra árajánlatot kértem Hermanics József helyi díszszobrásztól, akit sajnálatos baleset ért, de amint tudja, elkészíti.
Vitára bocsátom a napirendet.
A képviselők részéről támogató vélemények érkeztek, Iványi András polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért azzal, hogy „az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
renoválása, helyreállítása” témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 jelű pályázaton
önkormányzatunk induljon, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
14./2014.(II.27.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy „az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek renoválása, helyreállítása” témában a Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
által kiírt KKETTKK-CP-02 jelű pályázatot be kívánja nyújtani.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2014.március 20. (pályázat benyújtására)
8. napirend - Szennyvízátemelő ingatlanhoz kapcsolódó intézkedések
előkészítése
Iványi András polgármester: Több alkalommal napirenden volt már a 075/20 hrsz.-ú
ingatlanon található a Szentkirályszabadja II. számú szennyvíz átemelő ügye, amely
terület jelenleg Szili Gyula tulajdonában van.
Többszöri levelezés alapján Szili Gyula javaslattal élt a terület tulajdoni rendezésével
kapcsolatban, amelyet a Képviselő-testület elé terjesztettem.
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A javaslat szerint az önkormányzat tulajdonában lévő 11/2 hrsz.-ú 2147 m2 nagyságú
kivett, beépítetlen területet a tulajdonában lévő - a már megosztott - 075/20 hrsz.-ú
területre cserélné el az Önkormányzattal. A 075/20 hrsz.-ú ingatlan a jelenlegi
átemelő ingatlana.
Szili Gyula vállalja a két terület nagyságbeli különbözetének pénzbeli megváltását,
melyre 800-900,-Ft/m2 árat tudna felajánlani.
Ahhoz, hogy ez a folyamat megvalósulhasson és az önkormányzati vagyont érintő
változások beálljanak, a nemzeti vagyonról szóló törvény és az önkormányzat
vagyonrendeletének rendelkezéseit, előírásait kell alkalmazni.
Jelen előterjesztés kizárólag arról szól, hogy a testület elviekben támogatja-e a
területcserét és felhatalmazza-e a polgármestert, hogy a vagyonrendelet alapján az
elidegenítést és vagyonszerzést előkészítse.
Az előkészítés során kiderül, hogy a szabályok alapján végrehajtható-e a csere
illetve milyen feltételekkel valósulhat meg. E folyamat végén természetesen a
Képviselő-testületnek kell meghoznia a végleges döntést a kérdésben.
Az egyezség keresése a cél.
Vitára bocsátotta a napirendet.
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, ellenvélemény, Iványi András
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért azzal, hogy előkészítsük az Önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2013.(III.01.) önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint a II. számú átemelő tulajdoni viszonyának rendezését, a 11/2 hrsz.-ú
ingatlant érintő cserét valamint az értékkülönbözet rendezését, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
15./2014.(II.27.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Iványi András polgármestert, hogy döntésre
előkészítse az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 1/2013.(III.01.) önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint a II. számú átemelő tulajdoni viszonyának
rendezését, a 11/2 hrsz.-ú ingatlant érintő cserét valamint az
értékkülönbözet rendezését.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2014. március 30
9. napirend - Szivárvány Óvoda nyári szüneti zárva tartása
Iványi András polgármester: Takács Jánosné megbízott óvodavezető írásban kérte
a Képviselő-testület hozzájárulását – az éves programterv kidolgozásához – az óvoda tervezett nyári zárva tartáshoz.
Javaslom a kérés pozitív elbírálását. Elmondanám még, hogy a pályázati forrásból
megvalósuló óvoda felújítás (nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés) időtartamára valamennyi óvodai csoport az iskola épületében kerül elhelyezésre.
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