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Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 
szeptember 18-án 17.00 órai  kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Iványi András polgármester, Gyarmati Katalin alpolgármester, Sikosné 
Szücs Marianna képviselő, Öveges János képviselő, Szabó Péter képviselő. 
Hiányzik: Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Fodor Márton képviselő  
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző 
 

Napirend:            
 
1. A helyi adókról szóló rendelet módosítása 
2. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet  
 megalkotása 
3.   Döntéshozatal Vis maior támogatási igény benyújtásáról  
4.  Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
5. Rákóczi u. 21.szám alatti ingatlan ügye 
6.  Választási bizottságok póttagjainak megválasztása 
7.  Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 2015. évi forduló – döntés a pályázathoz  
 való csatlakozásról 
8.   Vegyes ügyek – HPV oltás biztosítása 
 

Iványi András polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László jegyző 
urat, Varga Valér pénzügyi csoportvezetőt és Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt. 
Megállapította, hogy a testület – 5 fővel - határozatképes. Ismertette az írásos napirendet, 
melynek során elmondta, hogy a 3. napirend kiegészül még egy Vis maior támogatási 
igény tárgyalásával, amelynek írásos anyagát a képviselők az ülés előtt kézhez kapták. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Gyarmati Katalin alpolgármestert és Sikosné Szücs 
Marianna képviselőt. 
Az ismertetett és kiegészített napirenddel, a jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület 
egyhangúlag – 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 

1. napirend - A helyi adókról szóló rendelet módosítása 
 
Iványi András polgármester felkérte Szántód László jegyző urat, hogy ismertesse a 
napirendet. 
 
Szántód László jegyző elmondta, hogy a Kormányhivatalok felülvizsgálták a helyi 
önkormányzatok által alkotott rendeleteket is és több tartalmi és formai észrevételt tettek.  
Önkormányzatunk esetünkben tartalmi (pl. mentességek, kedvezmények, mértékek) 
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problémák nem merültek fel, formai szempontból azonban ki kell vennünk a rendeletből 
azokat a szabályokat, amelyeket a magasabb rendű jogszabályok már tartalmaznak, 
azokat szükségtelen megismételni. Az Alaptörvény rögzíti, hogy az önkormányzati rendelet 
más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 
A fentiek alapján elkészült a rendelet-tervezet, mely a szükséges és elégséges  mértékben 
tartalmazza az előírásokat, szabályokat. Az adók mértékében nem történik változás. 
 
Iványi András polgármester az elhangzottak alapján vitára bocsátotta a napirendet. 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, ellenvélemény, Iványi András 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért Szentkirályszabadja község helyi adókról szóló rendeletének módosításával 
az írásos előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 2. napirend - A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól  
   szóló rendelet  megalkotása 
 
Iványi András polgármester ismertette a napirendet. A Veszprém Megyei 
Kormányhivatal felhívta a megye önkormányzatainak figyelmét arra, hogy tegyenek 
eleget a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143. § (3) bekezdésében meghatározott rendeletalkotási kötelezettségüknek, amely 
szerint rendeletben kell megállapítani a közterületek elnevezésének, valamint az 
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás 
szabályait. A rendelet-tervezetet elkészült, amely a vonatkozó jogszabályok alapján 
tartalmazza a közterületek elnevezésére, valamint a házszámok megállapítására 
vonatkozó eljárási szabályokat. 
Vitára bocsátotta a napirendet. 
A Képviselő-testület egyetértett a rendelet-tervezet tartalmával. 
 
Iványi András polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért Szentkirályszabadja község közterületeinek elnevezéséről és a 
házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotásával az írásos előterjesztésben 
foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelete 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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 3. napirend - Döntéshozatal Vis maior támogatási igény benyújtásáról  
 
Iványi András polgármester ismertette a napirendet. 2014. szeptember 5-én a 
katasztrófavédelmi hatóság felé jelzéssel éltünk bejelentés alapján, hogy 
Szentkirályszabadja belterületén található 261 hrsz.-ú árok megnevezésű (patak) K-i 
oldalán a 302 hrsz.-ú ingatlan felőli partoldal 15-20 cm-re megsüllyedt a patak felé.     
( Miskey Jánosék ingatlana, Béke utca) 
Az országosan nyilvántartott vízfolyás, patak közvetlen területének rendben tartása a mi 
feladatunk. A probléma több éves, saját eszközeinkkel a meder tisztítását, karbantartását 
elvégeztük, de tartós megoldásra anyagi eszközeink nem voltak. 
A korábbi pályázatokon támogatás igénylésére nem volt lehetőségünk, ugyanis 
katasztrófahelyzet nem alakult ki. 
A mostani csapadékos időszak és a jelentősebb partfalsüllyedés miatt célszerű lenne 
támogatást igényelni a probléma megoldására. A becsült helyreállítási költség bruttó 
7.500.000,-Ft, melynek 70%-ra vissza nem térítendő támogatás formájában lehet 
pályázni. 
A becsült helyreállítási költségeket a bekért árajánlat alapján kalkuláltuk, melyet a 
KOBOX MO KFT. nyújtott be. 
A „Vis Maior 2014” címen a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet értelmében 2014. 
szeptember 11-én (7 napos határidőn belül) az EBR42 rendszeren keresztül 
pályázatot nyújtottunk be, amelyet testületi döntés alapján meg kell erősítenünk. 
A másik – a napirend ismertetésekor jelzett – Vis maior támogatási igény 
benyújtásának indoka a nagyfokú esőzések okozta út beszakadása Sárkuta területén 
a 088 hrsz.-ú út mintegy 1/3-án.  A támogatási igények benyújtásának a 30 %-os 
önrész vállalása a feltétele. 
Vitára bocsátotta a napirendet. 
 
Szabó Péter képviselő: Az első előterjesztéshez: A patakot teljes egészében kell 
figyelembe venni, a mintegy 50 m-es szakasz rendbetételéért nagyon sok a jelzett 
összeg. Komplexebb a probléma, amit kezelni kell. 
 
Iványi András polgármester: Csak a Miskey Jánosék ingatlanán van magas partfal. 
Ott súlyos a helyzet. A felvetés jogos, de a lehetőségeink nagyon szűkösek.  
 
Öveges János képviselő: Magántulajdont érintő a probléma, csak a kertet 
veszélyezteti. 2,5 millió Ft erre a célra történő felhasználására nem tud igen mondani. 
Miből? Más is jöhet hasonló problémával. Az ingatlanra való bejutás is nehézkes, a 
megközelítés károkozással járna. 
 
Iványi András polgármester: Miskey-ék problémája régi keletű, peres helyzet állhat 
elő. Ezért gondoltam, hogy a Vis maior pályázati támogatás jó esély lenne a 
megoldásra. A pályázat benyújtását javaslom megszavazni, pénzről most még nem 
kell dönteni. 
 
Szabó Péter képviselő: A Sárkuti-Vödörvölgyi témáról mit kell tudni? 
 
Kovács Zsolt műszaki ügyintéző ismertette a napirendet az írásos előterjesztésben 
foglaltak szerint. 
 
Iványi András polgármester javasolta, hogy mindkét támogatási igényt nyújtsák be. 
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Öveges János képviselő javasolta, hogy Miskey Jánosékkal találkozzon a Képviselő-
testület, egyeztessenek a megoldásról, bejutásról, egyebekről. 
A vélemények elhangzását követően Iványi András polgármester szavazásra 
bocsátotta elsőként a Vis maior támogatási igény benyújtását a Szentkirályszabadja 
belterületén található 261 hrsz.-ú árok megnevezésű (patak) K-i oldalán a 302 hrsz.-ú 
ingatlan felőli partoldal megsüllyedésének helyreállítására a patak felé. 
Aki az írásos előterjesztésben foglaltak alapján a pályázat benyújtásával egyetért, 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

63./2014.(IX.18.) sz. Kt. határozat: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vis 
maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: fölcsuszamlás 
A káresemény helye: Szentkirályszabadja, Béke u. 13. számú ingatlan árok felőli partfal 
kb. 54m hosszan kimosódott (302 hrsz. ingatlan és 261 hrsz-ú árok) 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

2.250.000 Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás  0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény 5.250.000 Ft 70 

Források összesen 7.500.000 Ft 100 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 7.500.000,-Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. A testület nyilatkozik arról, 
hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  
A károsodott terület az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 
261 hrsz-ú  terület, helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
kötelező feladat. 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. A képviselő-testület vállalja, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető 
határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását. 
Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt  
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el nem tudja 

ellátni. 
 A testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) 

számú önkormányzati rendeletében biztosítja. 
 

Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
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Iványi András polgármester szavazásra bocsátotta a Szentkirályszabadja község 
külterületén található 088 hrsz.-ú út beszakadásának rendbetételére a Vis maior 
támogatási igény benyújtását az írásos előterjesztésnek megfelelően. Aki a javaslattal 
egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

64./2014.(IX.18.) sz. Kt. határozat: 
 

A Szentkirályszabadja Képviselőtestület az ülésén úgy határozott, hogy a vis maior 
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: fölcsuszamlás, út beszakadás 
Helye: Szentkirályszabadja, lakott területtől kb. 460m-re vezető önkormányzati út K-i 
oldala (088 hrsz.) 

A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 450.000 Ft 30 
Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás  0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény 1.050.000Ft 70 

Források összesen 1.500.000Ft 100 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.500.000 Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi. 
A károsodott terület az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 
088 hrsz-ú  terület, településüzemeltetés, helyi vízgazdálkodás, vízkárelhárítás kötelező 
feladat. 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. A képviselő-testület vállalja, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető 
határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását. Az 
adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.  
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el nem tudja 

ellátni. 
 A testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) 

számú önkormányzati rendeletében biztosítja. 
 

Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 

 
 4. napirend - Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
 
Iványi András polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény 
szerint az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai 
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében 
eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét 
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és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó 
jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során 
hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket. 
Ennek közbeszerzési szabályzat megalkotásával tud eleget tenni. 
A jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzatunk aktualizálása szükségessé vált az elmúlt 
időszak változásaira tekintettel, ezért előterjesztjük és javasoljuk annak módosítását. 
Vitára bocsátotta a napirendet. 
A Képviselő-testület részéről nem érkezett ellenvélemény, Iványi András polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért Szentkirályszabadja község Közbeszerzési Szabályzatának 
aktualizálásával, az írásos előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

65./2014.(IX.18.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 

 
 5. napirend - Rákóczi u. 21.szám alatti ingatlan ügye 
 
Iványi András polgármester ismertette a napirendet. A Hatóság határozatban 
kötelezte a tulajdonost, hogy 90 napon belül (2014. október 3-ig) a megsérült szobát 
teljesen bontsa el, illetve a veszélyes kémények tető alá való visszabontásáról 
gondoskodjon. Varga Lászlóné kéri az önkormányzat anyagi támogatását, mert nem 
tudja finanszírozni sem az ideiglenes megtámasztást, sem a végleges elbontást.  
Vitára bocsátotta a napirendet. 
 
Szabó Péter képviselő: Sajnálatos, ami történt, de meg kell értetni a tulajdonossal, 
hogy nem várhatja el, hogy az önkormányzat mindent megoldjon. A régi házon soha 
nem történt állagmegóvó munka, nem tett azért semmit, hogy az omlás ne 
következzen be. A hatóság nem az önkormányzatot szólította fel a munkák 
elvégzésére. 
Több hasonló épület van a községben, nem vállalhatja fel az önkormányzat a 
problémák megoldását. 
A képviselők ismertették véleményüket, a felmerült kérdések alapján nem döntött a 
napirendben a Képviselő-testület. Iványi András polgármester a napirendet későbbi 
időpontra elnapolta. 
 
 6. napirend – Választási bizottságok póttagjainak megválasztása 
 
Szántód László jegyző a HVI vezetője ismertette a napirendet. A 2014.évi helyi 
önkormányzati és polgármester választáshoz kapcsolódóan korábban a Testület már 
döntött a bizottságok összetételéről. Jelenleg két vonatkozásban van szükség 
döntéshozatalra. 
A Helyi Választási Bizottság esetében Dobi Sándorné választott tag egyéni listás 
jelöltként indul az önkormányzati választáson, ezért a bizottság munkájában nem 
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vehet részt. Biztonsági okokból szükséges lenne egy tag bevonása póttagként. 
Az önkormányzati választások alkalmával kerül sor a nemzetiségi önkormányzati 
választások lebonyolítására is. Mivel településünkön a legutóbbi népszámlálás során 
25 főnél többen vallották magukat valamely kisebbséghez tartozónak, szükséges volt 
önálló szavazókört létrehozni nemzetiségi szavazatszámláló bizottsággal. E bizottság 
tagjait is már megválasztottuk korábban. Azonban a választási eljárásról szóló törvény 
és a Nemzeti Választási Iroda intézkedése alapján a meglévő 5 fős bizottsághoz 
szükséges további 2 fő póttagot biztosítani.  
A Helyi Választási Bizottság póttagjaként Pósa Viktóriát, a Nemzetiségi 
Szavazatszámláló Bizottság póttagjaiként Geiszlerné Kovács Mariannát és Gyimesi 
Józsefnét javaslom a velük történt előzetes egyeztetés alapján megválasztani. 
 
A képviselő-testület részéről nem érkezett ellenvélemény, Iványi András polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a Helyi Választási Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló 
Bizottság póttagjainak megválasztásával az írásos előterjesztésben foglaltak szerint, 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

66./2014.(IX.18.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a 201 évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
valamint a nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolításhoz a Helyi 
Választási Bizottság póttagjaként Pósa Viktóriát, a Nemzetiségi 
Szavazatszámláló Bizottság póttagjaiként Geiszlerné Kovács Mariannát és 
Gyimesi Józsefnét választja meg. 
Felelős: Szántód László jegyző 

 
 7. napirend - Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 2015. évi forduló
      döntés a pályázathoz  való csatlakozásról 
 
Iványi András polgármester: Ismételten lehetőség nyílt arra, hogy önkormányzatunk 
csatlakozzon a hátrányos helyzetű, felsőoktatásban tanulmányokat kezdő, illetve 
folytató fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat következő fordulójához. Az önkormányzatok 
számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A 
települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-
Bursa rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer 
használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére.  
Csatlakozási szándékunkat nyilatkozatban kell kifejezni, amelyről a Képviselő-testület 
dönt. A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2014. október 1.  
Javaslom, hogy a pályázati kiírás ismeretében döntsünk az ösztöndíj pályázathoz történő 
csatlakozásról. 
 
A képviselő-testület támogatta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat következő fordulójához való csatlakozást. 
Iványi András polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk csatlakozzon a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat következő fordulójához és ezen 
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szándékát nyilatkozat formájában továbbítsuk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

67./2014.(IX.18.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához.  
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul annak megfelelően jár el. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető 
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a 
pályázati kiírás feltételeivel. 
 
Felelős: Iványi András polgármester a nyilatkozat aláírásáért 

Varga Valér pénzügyi csoportvezető a nyilatkozat elküldéséért      
és a pályázat előkészítéséért 

 
 8. napirend – Vegyes ügyek 
 
   HPV oltás biztosítása 
 
Iványi András polgármester ismertette a napirendet. Elmondta, hogy Gyarmati 
Katalin alpolgármester kezdeményezésével egyetért, de javasolja, hogy a többi, ezen 
korosztályhoz tartozó leányt ne zárja ki az önkormányzati a támogatásból. 
Vitára bocsátotta a napirendet. 
 
Gyarmati Katalin alpolgármester: A javasolt 4 gyermek, illetve az 5. visszajelző 
részére biztosítaná az oltást, hiszen idén szeptembertől a hetedik osztályos 
korosztálynak az önkéntes védőoltást térítésmentesen biztosítja a Kormány. A listában 
szereplő többi gyermek családja részéről nem érkezett visszajelzés. Az 5 gyermek 
részére szükséges oltóanyag a kigyűjtött szükséges mennyiség alapján 240.500 Ft 
költséggel járna. 
A Képviselő-testület támogatta az 5 gyermek védőoltásának térítésmentes 
biztosítását. 
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