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Napirend:
Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
2015.évi költségvetési előirányzat módosítása - rendeletmódosítás
A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatási igény benyújtásáról
Előterjesztés a Bursa Hungarica 2016 pályázatról
Előterjesztés a temetők fenntartására vonatkozó megállapodás
tervezetekről
7. Előterjesztés a szennyvízelvezető és -tisztító valamint az ivóvízellátó
rendszer vagyonértékeléséhez kapcsolódó javaslatról
8. Előterjesztés utcák elnevezéséről
9. A Bakony és Balaton Keleti kapuja Közhasznú Egyesület kérelme
10. Vegyes ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és Szántód
László jegyző urat. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A mai testületi ülésre írásos anyag került kiküldésre. A napirendi pontokat
kiegészíteném: 10. napirendi pontnak vegyük fel a Vagyonrendelet módosítását. Aki
egyetért az így módosított napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze.
Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Sikosné Szücs Marianna és Öveges János
képviselőket.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
A napirendet a testületi ülést megelőzően a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság kibővített ülésén részletesen áttárgyalta és támogató javaslatait a
Képviselő-testület felé jegyzőkönyvben rögzítette.
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1. napidíj - Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
Gyarmati Katalin polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést olvashattátok az előterjesztésben. Minden határozati döntést sikerült
határidőre teljesítenünk.
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban?
A bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s elfogadásra javasolta.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, kérem, kézfeltartással
jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
75./2015.(09.16.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést elfogadja.
2. napirend - 2015.évi költségvetési előirányzat módosítása rendeletmódosítás
Gyarmati Katalin polgármester: A bizottsági ülésen Varga Valér pénzügyi
csoportvezető részletes tájékoztatást nyújtott az előirányzat módosítás
szükségességéről, tételeiről. Köszönjük Valér a tájékoztatást és a munkádat is! A
Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolta a Képviselő-testület felé a
rendeletmódosítást.
Van-e még kérdés a napirenddel kapcsolatban?
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a 2015. évi költségvetési előirányzat módosítását, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015.(IX.17.) rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
szóló 1./2015.(II.27.) rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. napirend - A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt időszakban több környezetvédelmi tárgyú
rendelet elfogadásáról is döntött a testület. Ilyen volt a talajterhelési díjról szóló helyi
szabályozás megalkotása is.
Korábban volt helyi szabályozás, azonban az új törvényi szabályozások miatt
szükségessé vált a felülvizsgálat, új rendelet megalkotása.
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A rendeletben több mindent is kell szabályozni.pl: a talajterhelési díjjal kapcsolatban
az átalány megállapításának szempontjait, valamint a díjjal kapcsolatos
megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási
szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit.
A törvény szerint a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.
A talajterhelési díj mértékét több tényező befolyásolja. Településünk a fokozottan
érvényes területek közé tartozik, ezért az alap egységdíjhoz (1200,-Ft/m3)
kapcsolódik egy szorzószám is, mely jelentősen megnöveli a díjat. Kevésbé
érzékeny területen e szorzó mértéke 1,0, a mi területünkön azonban 3,0 a szorzó.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető számlákkal, amellyel a tulajdonos igazolja,
hogy elszállíttatta a folyékony hulladékot.
A rendelet-tervezetbe kedvezményeket építettünk be, amelyek figyelembe veszik az
érintettek vagyoni helyzetét, korát, lehetőségeit a szennyvíz-csatornára történő
rákötésre vonatkozóan. A talajterhelési díj mértéke a törvényben jelentősen
megemelkedett (120Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-re), kibocsátótól függően magas
befizetendő összeget eredményezhet, ezért is próbáltunk a rendelkezésünkre álló
információk alapján megfelelő, körültekintő kedvezményrendszert kialakítani.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség –az adókhoz hasonlóan- bevallás alapján
keletkezik. A tárgyban érintettek kötelesek bevallást benyújtani a helyi adóhatóság
felé.
Környezetvédelmi tárgyú rendeletről van szó, így annak a tervezetét meg kellett
küldenünk a környező települések számára tájékoztatás, az illetékes
környezetvédelmi hatóság és a megyei önkormányzat részére pedig állásfoglalás
céljából.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
és a Veszprém Megyei Önkormányzat is jelezte, hogy elfogadásra javasolja a
tervezetet.
A bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet, s elfogadásra javasolta.
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban?
Dr.Kun Gazda Melinda képviselő: Ne mentesítsünk, hanem a rákötést segítsük akár
kamatmentes kölcsönnel. A környezetszennyezés csökkentése nagyon fontos.
Szántód László jegyző: A környezetvédelem fontosságával egyetért. Körültekintően
számolták ki a díjat, nem éri meg nem rákötni a szennyvízhálózatra. A díjat egy
alkalommal egy összegben kell fizetni évente. Ahol nincs gerincvezeték, zárt
gyűjtőből szállíttatják el a szennyvizet, a számla összeg csökkenti az éves
talajterhelési díjat. A Bakonykarszt Zrt megküldi az érintettek listáját.
Egyéb vélemény nem hangzott el képviselők részéről, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet tervezetet, az kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:

3

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. napirend - Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatási
igény benyújtásáról
Gyarmati Katalin polgármester: A Belügyminisztérium ebben az évben is
lehetőséget biztosít arra, hogy minden 5000 fő alatti önkormányzat támogatási igényt
nyújtson be szociális célú tűzifa beszerzéséhez.
A tavalyi évhez hasonlóan a támogatás mértéke 14.000,- Ft/erdei m3 + áfa, melyhez
az önkormányzatnak önrészként - a támogatás összegén felül - 1000,- Ft/erdei m3 +
áfa összeget kell biztosítania.
A támogatás egyik feltétele, hogy a szállításról az önkormányzatnak kell
gondoskodnia. Így volt ez a tavalyi évben is.
A feltételek alapján önkormányzatunk maximum 42 m3 (24 erdei m3) tűzifa
igénylésére jogosult. A kiírás szerint a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti
mennyiségeket támogatják.
A tavalyi év tapasztalatai és a felmerült igények alapján javaslom a támogatási igény
benyújtását. A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2015.szeptember 30.
Pozitív döntést követően a támogatásból vásárolt tűzifát 2016. február 15-éig kell
kiosztani a rászorulók részére.
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban?
A bizottság tárgyalta ezt a napirendet, s elfogadásra javasolta.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal, miszerint
nyújtsunk be pályázatot 24 erdei m3 tűzifa mennyiségre, kérem, kézfeltartással
jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
76./2015.(09.16.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet, a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím alapján a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.
A Képviselő-testület az igényelt 24 erdei m3 tűzifa mennyiséghez szükséges 1000,-Ft
/erdei m3 +ÁFA összegű önrészt biztosítja és vállalja a szállítási költségeket.
A Képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2015.szeptember 30. (a támogatási igény benyújtására)
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5. napirend - Előterjesztés a Bursa Hungarica 2016 pályázatról
Gyarmati Katalin polgármester: A 2015. évben is lehetőség nyílt arra, hogy
önkormányzatunk csatlakozzon a hátrányos helyzetű, felsőoktatásban tanuló fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPERBursa rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer
használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok
részére.
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2015. október 1.
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban?
A bizottság tárgyalta ezt a napirendet, s elfogadásra javasolta.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
77./2015.(09.16.) 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 2016.
évi fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. 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 2016. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokat
és
a
pályázatokról
hozott
döntését
a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPERBursa rendszerben rögzíti.
4. 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: Gyarmati Katalin polgármester a nyilatkozat aláírásáért
Varga Valér pénzügyi csoportvezető a nyilatkozat elküldéséért és a pályázat
előkészítéséért
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6. napirend - Előterjesztés a temetők fenntartására vonatkozó
megállapodás tervezetekről
Gyarmati Katalin polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény a települési önkormányzatok számára kötelező feladatként jelöli meg a
köztemető kialakítását és fenntartását.
Önkormányzatunk saját tulajdonú temetővel nem rendelkezik, mindkét temető
egyházi tulajdonban és üzemeltetésben van.
Az önkormányzat kötelező feladatát, a köztemető fenntartását az egyházak
hozzájárulása nélkül temetőben nem tudja szabályozni.
Amennyiben a köztemető fenntartására megszületik a megállapodás az egyházak és
az önkormányzat között, meg kell alkotni a temetőről és temetkezésről szóló
rendeletet is.
Az Önkormányzat hosszú évek óta részt vesz a temetői fenntartási, karbantartási
feladatok ellátásában. Készült egy megállapodás-tervezet, melyet előzetesen
leegyeztettem Szűcs László lelkész úrral és Berkes Péter plébános úrral is.
Mindketten elfogadásra javasolták a megállapodást.
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban?
A bizottság tárgyalta ezt a napirendet, s elfogadásra javasolta.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja az egyházi tulajdonú temetők fenntartására vonatkozó
megállapodásokat, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
78./2015.(09.16.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az
egyházi tulajdonú temetők fenntartására vonatkozó, a Római Katolikus Plébániával
(8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u.6.) és a Szentkirályszabadjai Református
Egyházközséggel
(8225
Szentkirályszabadja,
Kossuth
u.16.)
kötött
megállapodásokat.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármester a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
7. napirend - Előterjesztés a szennyvízelvezető és -tisztító valamint
az ivóvízellátó rendszer vagyonértékeléséhez kapcsolódó
javaslatról
Gyarmati Katalin polgármester: A Képviselő-testület 2015.március 26-i ülésén
tárgyalta a Bakonykarszt Zrt javaslatát a jogszabályi kötelezettségként előírt
vagyonértékeléssel kapcsolatban.
A testület arról döntött, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. meghatalmazással vállalja,
hogy az Önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését elvégezteti.
A testületi döntések alapján az e feladatok elvégzéséről szóló együttműködési
megállapodás aláírásra került.
Ezt követően 2015 augusztusában megkeresett bennünket a szolgáltató, hogy
módosításra került a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és a vagyonértékelést
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2019. december 31-ig kell elvégezni 2015. december 31. helyett.
Ezzel összefüggésben a Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése a határidő
változása miatt a Bakonykarszt Zrt-re vonatkozó meghatalmazását visszavonta.
A Bakonykarszt Zrt a feladat elvégzésére közben kiírt közbeszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánította, mivel Veszprém város a meghatalmazását
visszavonta, így nem képes a teljes közbeszerzési mennyiségre szerződést kötni.
Javasoljuk, hogy döntsön úgy a testület, hogy halasszuk el a vagyonértékelést és
egy későbbi időpontban a korábbi elvek alapján teszünk majd eleget a
kötelezettségnek.
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban?
A bizottság tárgyalta ezt a napirendet, s elfogadásra javasolta.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért azzal, hogy a Bakonykarszt Zrt. részére a feladat végrehajtására adott
meghatalmazást visszavonjuk, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
79./2015.(09.16.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-11767-1005-00-00 MEKH kóddal rendelkező 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszer és a 11-11767-1-005-01-02 MEKH kóddal rendelkező 42.
sorszámú Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásét felelőse úgy határoz,
hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott
víziközmű vagyon értékeléséhez kapcsolódó feladatok elvégzését -a vonatkozó
törvény változásai miatt- elhalasztja és a Bakonykarszt Zrt. részére a feladat
végrehajtására adott meghatalmazását visszavonja.
A Képviselő-testület vagyonértékelési kötelezettségének egy későbbi időpontban, a
már rögzített elvek szerint, egységes eljárás alapján kíván eleget tenni.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2015.szeptember 30. (a tájékoztatásra)
8. napirend - Előterjesztés utcák elnevezéséről
Gyarmati Katalin polgármester: Évek óta felmerülő probléma, hogy a Béke utca
folytatásában lakók panaszkodtak, mert nem volt rendes utcanevük, illetve a
külterületen lakók is jelezték, hogy mind a mentőknek, rendőrségnek problémát
jelentett a hozzájuk való kijutás, mivel csak hrsz-uk volt. Az Önkormányzathoz az
érintett utcák lakóitól javaslat érkezett az utcák elnevezéséhez. Javasolt belterületi
utca név: „Kert utca” , külterületi utca név: „Cser utca” .
A helyi rendelet alapján a 15 napra kifüggesztett hirdetményre javaslat nem érkezett,
ezért kérem, hogy a két utca nevét fogadjuk el.
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban?
A bizottság tárgyalta ezt a napirendet, s elfogadásra javasolta.
Szabó Péter alpolgármester támogatta az új utcaelnevezéseket és javasolta, hogy a
községben meglévőkhöz hasonló utcanév táblákat helyezzen ki az önkormányzat az
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érintett helyekre.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről, Gyarmati Katalin
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
80./2015.(09.16.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek
elnevezéséről és házszámozás szabályairól szóló 6/2014.(IX.19.) önkormányzati
rendelet értelmében a mellékelt térképen megjelölt közterületeket KERT UTCÁRA és
CSER UTCÁRA nevezi el.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
9. napirend - A Bakony és Balaton Keleti kapuja Közhasznú
Egyesület kérelme
Gyarmati Katalin polgármester: A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú
Egyesület megkereste Önkormányzatunkat az egyesület finanszírozásával
kapcsolatban. Önkormányzatunk 2009. és 2010.években lakosságszám arányosan
adott át pénzeszközt az egyesületnek, az egyesület munkaszervezetének
működéséhez kapcsolódó kiadások segítése céljából.
A támogatás eszerint visszatérítendő támogatás, melyet az Egyesület a megszűnése
előtt 30 nappal köteles visszautalni. Ilyen támogatást két évben, összesen 125.490,Ft összegben biztosítottunk.
Az Egyesület mostani levele szerint az akkori megbeszélések alapján az
önkormányzati szféra azzal adta át ezeket az összegeket, hogy az egyesület
hozzájárul a helyi programok megvalósulásához, valamint kommunikációs forrásokat
ad át az önkormányzatoknak, és amennyiben ez teljesül, az átadott tagi kölcsön
támogatássá válik.
Ezért kérték, hogy az önkormányzatok hozzanak döntést arról, hogy a Helyi
akciócsoport által finanszírozott, értékteremtő programokra való tekintettel mondjunk
le a támogatás visszafizetéséről.
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban?
A bizottság tárgyalta ezt a napirendet, s elfogadásra javasolta.
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről, Gyarmati Katalin
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület kérelmével,
miszerint mondjunk le a támogatás visszafizetéséről, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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81./2015.(09.16.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület részére pénzeszköz átadásiátvételi megállapodás alapján 2009. és 2010.években az Egyesület
munkaszervezetének működtetéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére biztosított
mindösszesen 125.490,-Ft támogatást vissza nem térítendő támogatásként
biztosítja.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2015.október 1. (a tájékoztatásra)
10. napirend – Vagyonrendelet módosítása
Gyarmati Katalin polgármester: 2015. májusi ülésünkön döntöttünk a
vagyonrendeletünk módosításáról.
A rendelet elfogadását követően a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívással élt. Jelezték, hogy az elfogadott rendeletmódosítás mellékletében - mely a
forgalomképes ingatlanokat tartalmazza – két olyan ingatlan is található, amelyek
forgalomképtelenek.
Az érintett ingatlanok vonatkozásában szükséges az átminősítés. Javasoljuk azok
visszasorolását a forgalomképtelen ingatlanvagyon körébe.
A felhívással két ingatlan érintett: az egyik a 456/1 hrsz-ú, tulajdoni lap szerint
közterület, büfé elnevezésű ingatlan, a másik az 516 hrsz-ú, közterület elnevezésű
ingatlan.
A 456/1 hrsz-ú ingatlan a közterület fogalma miatt forgalomképtelen (a büfé
besorolás szerint forgalomképes lenne).
516 hrsz-ú ingatlan a Balatoni út református temető felé vezető szakasza melletti
területet takarja, ezen a területen készül majd el a tervezett járda. Közterületi
besorolását jelenleg nem célszerű megváltoztatni. Nincs helye a forgalomképes
ingatlanok között, átsorolása a forgalomképtelen ingatlanok közé szükségszerű.
A felhívás alapján e két ingatlan esetében kell most intézkednünk.
Ahogy arról korábban képviselői javaslat is érkezett, folyamatban van a
vagyonrendeletben szereplő összes ingatlanunk ellenőrzése, besorolás és funkció
szerinti vizsgálata. Erre készült már egy nagyon jó térkép. Láthatjátok majd rajta,
hogy melyik területünk hol található. Ahogy aktualizáltuk a területek pontos
besorolását, kiküldjük a térképet.
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban?
A bizottság tárgyalta ezt a napirendet, s elfogadásra javasolta.
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről, Gyarmati Katalin
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért a vagyonrendelet módosításával, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14./2015. (IX.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
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