
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata  
Petőfi S. u. 12. 
17./2015. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
augusztus 31-én 7.15 órai  kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Dobi 
Sándorné képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Öveges János képviselő, Szabó 
Péter alpolgármester. 
Hiányzik: igazoltan Kovácsné Szabó Csilla képviselő 
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László jegyző 
 
Napirend:            

1. Döntéshozatal az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatásának felhasználásáról  

2. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata 
 

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László 
jegyző urat. Megállapította, hogy a testület – 6 fővel – határozatképes. Kovácsné Szabó 
Csilla képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni a testületi 
ülésen. Ismertette az írásos napirendet. A mai testületi ülésre írásos meghívó került 
kiküldésre. Aki egyetért a napirenddel, kérem kézfeltartással jelezze.  
Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal határozathozatal 
nélkül – egyetértett. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Szabó Péter képviselőket. 
Aki egyetért a hitelesítők személyével, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 

1. napirend - Döntéshozatal az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatásának felhasználásáról  

 
Gyarmati Katalin polgármester: Megjelent a következő időszakra vonatkozó, az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára kiírt pályázati felhívás. 
A támogatási igényt -meghatározott körben- önkormányzati fejlesztésekre lehet igényelni. 
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, a támogatás 
mértéke 100%. 
A támogatás mértéke függ a lakosságszámtól, a mi településünk esetében legfeljebb 
44.000.000,-Ft nyerhető. 
A pályázati adatlapot 2015.szeptember 1. 16.00 óráig kell elektronikus formában feltölteni. 
A miniszteri döntés határideje: 2015. október 15. 
A pályázati alcélok közül az a, és b, pontra szeretnénk támogatást kérni. Az (a) pont 
alapján a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása, a b) 
pont alapján belterületi vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása 
célokra. 
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A támogatási igény alapját képező javaslatot már korábban eljuttattuk mindenkihez, a 
mostani javaslat az észrevételek alapján készült. 
 
Van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
A Képviselő-testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat támogatási igényt nyújtson be a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pontja 
szerint az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására,  kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

72./2015.(08.31.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván 
benyújtani a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
3. melléklet II. 10. pontja szerint az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. 
A benyújtandó fejlesztési célokhoz kapcsolódó támogatási igény mértéke: 43.996.000,-Ft. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 1. (a támogatási igény elektronikus benyújtására) 

 
2. napirend – Étkezési térítési díjak felülvizsgálata 

 
Gyarmati Katalin polgármester tájékoztatta a képviselőket az előterjesztés alapján a 
térítési díjakról, a megelőző időszak díjairól és a felülvizsgálat szükségességéről. 
 
Varga Valér pénzügyi csoportvezető ismertette a térítési díjak elemeit, összetevőit a 
változtatási javaslatok indokolását. 
 
Gyarmati Katalin polgármester elmondta, hogy a térítési díj változtatása esetén megfelelő 
időt kell biztosítani a tájékoztatásra, ezért szerepel a javaslatban a 2015. október 1. 
dátummal történő hatálybalépés. A térítési díjakról rendeletben kell dönteni, kivéve a 
vendégétkezés díjainak megállapítását, ahol testületi határozat is elegendő.  
Van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
A Képviselő-testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
 
Aki egyetért a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításával az 
előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11./2015. (IX.01.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításával 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a vendég- és munkahelyi étkezések térítési 
díját az előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg 2015.október 1-től, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

73./2015.(08.31.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vendég illetve a 
munkahelyi étkeztetés térítési díjait 2015.október 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Étkezők Ebéd Napi nettó 
norma 

Normára 
jutó Áfa 

Nettó 
rezsi-költség 

Rezsire 
jutó Áfa 

Fizetendő 
térítési díj 
kerekítve 

Vendég 310 310 84 242 65 700 
Munkahelyi 
étkezők 310 310 84 242 65 700 

 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: 2015.október 1. 
 

3. napirend – Döntéshozatal konyhai eszköz beszerzéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt időszakban befejeződött az óvodai konyha 
felújítása, mely során több új berendezést is beszereztünk. A korábban használt gépek 
közül a burgonyakoptató még olyan állapotban volt, hogy alkalmasnak tűnt az épület 
felújítását követően is a használatra. 
Az augusztus végi működés megkezdése után a dolgozók tapasztalták, hogy a több, mint 
egy éves használat nélküli időszak után a berendezés nem működik, véglegesen 
alkalmatlan a használatra, ugyanis a fém alkatrészei javíthatatlanul elrozsdásodtak. 
Több helyről kértünk ajánlatot a szükséges teljesítményű burgonyakoptatóra, ezek alapján 
javaslom, hogy a testület biztosítson a beszerzésre –szállítással együtt- bruttó 414.655,-
Ft-ot. 
 
A képviselői észrevételeket követően a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 414.655,-Ft pénzösszeget biztosítson a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda konyhája részére burgonyakoptató berendezés 
beszerzésére, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

74./2015.(08.31.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda konyhája részére 414.655,-Ft pénzösszeget 
biztosít burgonyakoptató berendezés beszerzésre. 
A beszerzésre fedezetet a 2015.évi költségvetéséből biztosít. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
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