Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata
Petőfi S. u. 12.
2./2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
február 26-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén.
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Dobi
Sándorné képviselő, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Sikosné Szücs Marianna
képviselő,Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Öveges János képviselő.
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző
Napirend:
1.) Balatonalmádi Szociális Társulás 2015. évi költségvetésének tárgyalása
2.) Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
tárgyalása
3.) Előterjesztés szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról
4.) Előterjesztés települési ügysegédi feladatok ellátásáról szóló
megállapodásról
5.) Belterületbe vonási kérelem
6.) Előterjesztés a Polgármester szabadságairól
7.) Előterjesztés a Szivárvány Óvoda konyhai eszközeiről
8.) Előterjesztés önkormányzati területek hasznosításáról
9.) Előterjesztés gesztenyefák 2015.évi permetezéséről
10.) Előterjesztés a Szivárvány Óvoda nyári zárva tartásáról
11.) Vegyes ügyek
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Takács
Jánosné óvodavezetőt, Szántód László jegyző urat, Varga Valér pénzügyi
csoportvezetőt, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt, s nem utolsó sorban a lakosság
részéről megjelenteket. Örömét fejezte ki, hogy érdeklődnek a községet érintő
dolgokról. Megállapította, hogy a testület teljes létszámmal – 7 fővel határozatképes. Ismertette az írásos napirendet, a testületi ülésre írásos anyag került
kiküldésre. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze.
Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Sikosné Szücs Marianna képviselőt és Szabó
Péter alpolgármestert. Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
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1. napirend
Balatonalmádi
költségvetésének tárgyalása

Szociális

Társulás

2015.

évi

Gyarmati Katalin polgármester: A Balatonalmádi Szociális Társulás elnöke
továbbította részünkre a Balatonalmádi Szociális Társulás 2015. évi költségvetés
tervezetének főbb mellékleteit. A mellékletek közül a 8. melléklet tartalmazza a
bevételek-kiadások összesítőjét.
Ebből jól látszik, hogy településünknek összesen 4.897.000,-Ft-tal kell hozzájárulnia
a feladatok működtetéséhez.
Az előterjesztésben olvashattátok, hogy egyedül az idősek nappali ellátása (idősek
klubja) nem kötelező feladat. Jelen pillanatban ez is mínuszos költség,
létszámproblémák miatt. Most az utolsó hónapokban láttuk a kimutatásban, hogy
emelkedik a létszám. Ha ez így marad, akkor júniusban a normatív támogatásoknál
többet le lehet hívni, s már nullás lehet a költség. Gondolkodtunk, hogy térítési díjat
szedünk a tagoktól, de számolás után arra jutottunk, hogy nem éri meg, mert annyi
költséget nem tudunk vele csökkenteni, viszont többen kiiratkoznának, s így még
rosszabb lenne a helyzet.
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s
elfogadásra javasolta a testület felé a társulás 2015. évi költségvetését.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
A jelenlévők részéről nem érkezett hozzászólás, észrevétel, Gyarmati Katalin
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a Balatonalmádi Szociális
Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásával, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
6./2015.(02.26.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Balatonalmádi Szociális Társulás 2015. évi költségvetését.

elfogadja

a

2. napirend - Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének tárgyalása
Gyarmati Katalin polgármester: Az előterjesztésben részletes anyagot láthattatok
arról, hogy hogyan épül fel az Önkormányzat 2015. évi költségvetése. Szeretném
megköszönni a pénzügyön dolgozó kollégák, elsősorban Valér munkáját,
hétvégenként is dolgoztak, hogy elkészüljön a költségvetés.
A táblázatokból kivehető, hogy a 30 milliós támogatás, amit év végén kaptunk a
működésre, segít abban, hogy az éves költségvetésünkben ne legyen probléma.
Természetesen továbbra is az ésszerű gazdálkodásra kell törekednünk.
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is hosszasan és részletesen tárgyalta
ezt a napirendi pontot, s elfogadásra javasolta a költségvetést. Varga Valér pénzügyi
csoportvezető jelezte a bizottsági ülésen, hogy a költségvetés tervezet mára
módosításra kerül. Ez megtörtént, megkérem Valért, ismertesse a módosított
tételeket.
Varga Valér pénzügyi csoportvezető pontokban ismertette a módosított tételeket:
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1) Az egyéb külső személyi juttatások jogcímen 1.062 EFt előirányzat
csökkentés.
A helyi megállapítású ápolási díj jogcím március 1-jétől megszűnik. Az éves
teljesítést 3 hónapra csökkentettük.
2) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 785 EFt-tal emeltük.
A szociális juttatásokat hozzáigazítottuk a szociális rendelethez és a várható
ellátotti létszámhoz.
3) A személyi juttatások előirányzatát 272 EFt-tal megemeltük.
Óvoda esetében a munkába járás költségtérítését emeltük meg.
4) Felhalmozási
célú
pénzeszközátadás
előirányzata
megemelkedett.
A kerékpárút kivitelezés tartalékkerete került beépítésre.

3.870

EFt-tal

5) A saját bevételek előirányzata csökkent 400 EFt-tal.
A saját bevételek előirányzata a korábbi gördülő terv adataihoz igazodott.
A tartalék előirányzata 4.266 EFt-tal lecsökkent.
Gyarmati Katalin polgármester megköszönte a kiegészítést. Van-e kérdés az
önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatban?
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás.
Gyarmati Katalin polgármester: A költségvetés elfogadása előtt még szükséges az
úgynevezett kitekintési határozat elfogadása, amelyet az államháztartási törvény ír
elő.
Varga Valér pénzügyi csoportvezető: A határozat a hitel és adósságügyletek fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról szól, amely önkormányzatunknál jelenleg nincs,
de a törvényi előírásnak megfelelően a határozatot meg kell hoznia a Képviselőtestületnek.
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a hitel és adósságügyletek
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozat tervezetet.
Aki egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
7./2015.(02.26.) 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: Gyarmati Katalin polgármester
A határozat melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata 2015. évi költségvetését.
Aki egyetért a módosított írásos előterjesztésben foglaltak szerint az önkormányzat
2015. évi költségvetésével, az erről szóló rendelet tervezet tartalmával, kérem,
kézfeltartással szavazzon
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a következő rendeletet
alkotta:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015.(II.27.) rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2015.
évi költségvetéséről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. napirend - Előterjesztés
megalkotásáról

szociális

ellátásokról

szóló

rendelet

Gyarmati Katalin polgármester: 2015. március 1. napjától lép életbe a szociális
segélyezés új rendszere.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen
települési támogatás lesz. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a
települési támogatásról rendeletet alkosson és eldöntse, hogy milyen összegű
támogatást nyújt.
A szociális rendeletet jegyző úr elkészítette, köszönöm a munkáját, amelyet szociális
ügyintézőnk is segített. Tekintettel voltak arra, hogy az eddig is működő támogatások
továbbra is megmaradjanak.
Lesz rendszeres és rendkívüli települési támogatás. Az előterjesztésben részletesen
olvashattátok, hogy a támogatásokat milyen módon tudjuk biztosítani.
Egyes támogatási típusokat feltételhez is próbáltuk kötni. Gondolok itt a
lakásfenntartási támogatásra: lakókörnyezet rendbetétele, ellenőrizni is fogjuk.
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s
elfogadásra javasolta a szociális rendeletet.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
A Képviselő-testület részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin
polgármester szavazásra bocsátotta a szociális ellátásokról szóló rendelet tervezetet.
Aki elfogadja a szociális ellátásokról szóló rendeletet az előterjesztésben foglaltak
szerint, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi
szabályairól
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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4. napirend - Előterjesztés települési ügysegédi feladatok ellátásáról
szóló megállapodásról
Gyarmati Katalin polgármester: 2015.március 1-jétől az aktív korúak ellátása a
járási hivatalok hatáskörébe kerül. A települési ügysegédi rendszer kialakításának
célja, hogy az állampolgároknak olyan településeken is lehetősége legyen
államigazgatási ügyek kezdeményezésére, amelyek nem járási székhelyek, és az
ügyintézés ne kerüljön távolabb az állampolgároktól az eddigieknél.
A települési ügysegéd 2015.márciustól heti egy alkalommal (csütörtökön 10.0011.30-ig) áll az ügyfelek rendelkezésére, akik így helyben intézhetik az aktív korú
ellátásokhoz kapcsolódó ügyeiket, nem kell beutazniuk a járási hivatalhoz.
Itt a hivatalban megfelelő feltételeket tudunk biztosítani az ügysegédnek, hogy
munkáját el tudja látni. Az első alkalom: március 5. (csütörtök)
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s
elfogadásra javasolta.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
A testület részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a települési ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodást az
előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
8./2015.(02.26.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési
ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodásban foglaltakat elfogadja.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a vonatkozó megállapodást a
Veszprém Megyei Kormányhivatallal megkösse.
Felelős: Gyarmati Katalin
Határidő: 2015.február 28. (a megállapodás aláírására)
5. napirend - Belterületbe vonási kérelem
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Hettmann Ferenc István
szentkirályszabadjai lakos kérelmet terjesztett elő, miszerint belterületbe szeretné
vonni a Szentkirályszabadja Község közigazgatási területén található 075/71 hrsz-ú
területet.
Az Erdősétány alsó részén, a kanyarnál lévő területről van szó. A csatolt térképen is
láthatjátok.
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s
elfogadásra javasolta.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja az érintett terület belterületbe vonását az előterjesztésben foglaltak
szerint, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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9./2015.(02.26.) Kt határozat:
A Szentkirályszabadja Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Szentkirályszabadja Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 9./2007.(IX.01.) rendeletben foglaltak, valamint a záradékolt változási vázrajz
alapján a 075/5 hrsz-ú ingatlan a megosztást követően kialakult 075/71 hrsz-ú
ingatlan 59/18 hrsz-on belterületbe vonásra kerüljön.
Felelős: Kovács Zsolt műszaki ügyintéző
Határidő: 2015.március 6. (értesítés megküldésére)
6. napirend - Előterjesztés a polgármester szabadságairól
Gyarmati Katalin polgármester: A Kttv. 2014. december 12. napi hatállyal kiegészült
„A polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös
rendelkezések” című VII/A. fejezettel. Ezen fejezet tartalmazza a polgármester
szabadságára vonatkozó szabályokat is. A Képviselő-testületnek minden év február
28. napjáig kell jóváhagyni a polgármester szabadságának ütemezését.
Az előterjesztésben láthattátok az éves szabadság ütemezését. A szabadság
igénybevételéről a következő testületi ülésen tájékoztatást nyújtok. A nyilvántartás
alapján a 2015. évi szabadság mértéke: 47 nap
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s
elfogadásra javasolta.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
A testület részéről nem hangzott el hozzászólás a napirenddel kapcsolatban,
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a polgármester szabadságairól
szóló napirendet
Aki jóváhagyja a polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését az
előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
10./2015.(02.26.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Gyarmati
Katalin Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését a határozat mellékletét
képező dokumentum szerint.
Felelős: Szántód László jegyző
7. napirend - Előterjesztés a Szivárvány Óvoda konyhai eszközeiről
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Módosítani szükséges a
szerződésünket John és Társa Kft-vel, akik az óvoda felújítás kapcsán a konyhai
eszközök cseréjét vállalták. A testületi határozatban szereplő tételeken túl szükség
volt még egy kézmosó-kiöntő, valamint taposórács és padlóösszefolyó beszerzésére.
E tételek költsége mindösszesen 460.248,-Ft volt. Ezzel együtt is a konyhai
berendezések beszerzésére előirányzott összegből 376.682,-Ft megtakarításunk
keletkezett, melynek átcsoportosításáról a legutóbbi testületi ülésen döntöttünk. (A
maradvány átkerült a Szivárvány Óvoda bővítésére).
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A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s
elfogadásra javasolta.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
A képviselők részéről nem hangzott el hozzászólás, ellenvélemény, Gyarmati Katalin
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki hozzájárul ahhoz, hogy módosítsuk a John és Társa Kft-vel a köztünk lévő
megállapodást az említett új tételek vonatkozásában az írásos előterjesztésben
foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
11./2015.(02.26.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a konyha berendezéseinek felújítására, korszerűsítésére a John és Társa Kft.vel (8225 Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 7.) kötött megállapodást az
előterjesztésben foglaltak szerint kiegészíti 1db kézmosó-kiöntő valamint taposórács
és padlóösszefolyó beszerzésével 460.248,-Ft értékben.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a vonatkozó megállapodást
aláírja.
Felelős: Gyarmati Katalin
Határidő: 2015.február 28. (a megállapodás aláírására)
8. napirend - Előterjesztés önkormányzati területek hasznosításáról
Gyarmati Katalin polgármester: Korábban már szóba került a Balatoni út melletti, a
jelenleg zöldség-gyümölcs és egyéb termékek árusítóhelyét érintő önkormányzati
területek sorsa. A területen található 2 db ingatlan, ami az önkormányzaté. A 456/1es hrsz-on található a büfé egy része, ami most lebontásra került. A másik 454/2
hrsz-ú ingatlan önkormányzati terület.
A szomszédos ingatlan tulajdonosa a Biobit Kft. jelezte, hogy szeretné valamilyen
formában használni, hasznosítani a területeket (a piac megfelelő megközelítése,
parkoló
kialakítása).
Elsődleges
szándékuk
szerint
bérlettel,
majd
ingatlanvásárlással.
Az érintett ingatlanrészeket az önkormányzat korábban sem használta, jelenleg sincs
kilátásban olyan önkormányzati cél, mely miatt a területeket meg kellene tartani.
Megbíztunk egy ingatlan értékbecslőt, aki hétfőn itt járt, s felértékelte az ingatlanokat.
Ahogy megkapjuk az árakat, tájékoztatunk Benneteket.
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s
javasolta a Képviselő-testület felé, hogy megbízzon az ingatlanok gazdaságos
hasznosításának előkészítésével.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
A képviselők támogatták a javaslatot
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért azzal, hogy a 456/1 és a 454/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területek
hasznosítását előkészítsük, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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12./2015.(02.26.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Gyarmati Katalin polgármestert, hogy készítse elő a 456/1 és 454/2 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú területek hasznosítását. Az előkészítést követően terjessze
a hasznosítási javaslatot a Képviselő-testület elé.
Felelős: Gyarmati Katalin
Határidő: 2015.március 30.
9. napirend - Előterjesztés gesztenyefák 2015.évi permetezéséről
Gyarmati Katalin polgármester: A településen található 66 db vadgesztenyefa
növényvédelme érdekében az elmúlt években rendszeresen elvégeztettük a
növényvédelmi munkákat. Ezt a munkát a Növényorvos 2005 Kft. végezte, évi
háromszori permetezés végrehajtásával. Tapasztalataink alapján a beavatkozás
eredményes és szükséges a fák megfelelő állapotban tartásához.
A Növényorvos Kft jelenlegi árajánlata alapján az évi háromszori permetezés
végrehajtását nettó 198.000,-Ft+ÁFA áron vállalják.
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s
elfogadásra javasolta.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
A képviselők támogatták a vadgesztenyefák növényvédelmi munkáit.
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki egyetért
azzal a határozati javaslattal, hogy rendeljük meg a Növényorvos 2005 Kft-től a
permetezési munkálatokat 198.000,-Ft+ÁFA áron, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
13./2015.(02.26.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Képviselő-testülete megrendeli a Növényorvos 2005 Kfttől (8200 Veszprém, Cserepes u. 1/b) -az általa benyújtott árajánlat alapján- a
településen található 66db vadgesztenyefa vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni
védekezési munkáit (évi 3x permetezés) nettó 198.000,-Ft+ÁFA értékben.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2015.március 6. (a szerződés aláírására)
10. napirend - Előterjesztés a Szivárvány Óvoda nyári zárva tartásáról
Gyarmati Katalin polgármester: Takács Jánosné óvodavezető levélben kérte a
Képviselő-testülettől az óvoda nyári szüneti zárva tartásának határozatban történő
jóváhagyását éves programjuk tervezéséhez.
A tervezett nyári zárva tartás időtartama: 2015. augusztus 3-tól 2015. augusztus 21ig tart, ezen időtartam alatt a konyhai munka is szünetel.
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s
elfogadásra javasolta.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
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A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért a Szivárvány Óvoda nyári zárva tartásának időpontjával, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
14./2015.(02.26.) Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda nyári szüneti zárva tartásához 2015.
augusztus 3-tól 2015. augusztus 21-ig vonatkozó időtartamra.
Első nevelési nap: 2015. augusztus 24. (hétfő).
Felelős: Takács Jánosné óvodavezető
11. napirend – Vegyes ügyek
-

Óvoda pályázat

Gyarmati Katalin polgármester: A mai nap megjelent a pályázat, amit vártunk
óvodakapacitás bővítésére. A kiírás egyszerűnek tűnik, előnyt jelent, ha van
engedélyes terv. Nálunk ez most van éppen folyamatban, úgyhogy megteszünk
mindent, hogy mielőbb hozzájussunk az engedélyhez. A pályázat beadási határideje
március 23. Saját erő is kell hozzá, 5 % mértékű, kb. 2,5 millió forint összegben.
Kontrát úr azt kérte Tőlem, hogy amint beadtuk a pályázatot, továbbítsam felé is az
anyagot. Ha sikerrel járnánk, akkor amit az adósságkonszolidáció során
átcsoportosítottunk 31 millió forintot óvodabővítésre, az az összeg megmaradhatna
egyéb fejlesztésekre.
Kovácsné Szabó Csilla képviselő Mi a maximum igényelhető összeg?
Szántód László jegyző: Függ az önkormányzat adóerőképesség mutatójától.
Településünk mutatója a legalacsonyabbak közé tartozik – kb. 11.000 Ft/fő –, így az
esély nagyobb a pályázati sikerre. 1.2 millió Ft/férőhely az igényelhető összeg.
Gyarmati Katalin polgármester: Siker esetén a parkolót saját erőből kell
megoldanunk. Idén 50 éves az óvoda, jó lenne méltó módon megünnepelni egy
sikeres pályázati bővítéssel.
-

Utak állapota

Gyarmati Katalin polgármester: A Településfejlesztési-és Településrendezési
Bizottságot szeretném megkérni egy feladatra. Az utcákat, közöket kellene felmérni
útjavítás, burkolás miatt, s egy fontossági sorrendet felállítani. Kovács Zsolt műszaki
ügyintéző kollégánk készített egy összegzést, amit át is adnánk Nektek. Az Arany
János utcai lakók jártak nálunk, kérték az utca burkolását. Árajánlatot is kaptunk:2,5
millió Ft összegben.
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: 60-70 m hosszúságú útra nagyon sok a 2,5 millió
Ft. Az is fontos, hány ingatlant érintene a burkolat kialakítás.
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