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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
augusztus 25-én 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, Dr. Kun 
Gazda Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Öveges János képviselő 
 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző, Kovács Zsolt műszaki ügyintéző 
Hiányzik igazoltan: Dobi Sándorné képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:    
1.)  Előterjesztés lejárt határidejű határozatokról  
2.) Előterjesztés adósságkonszolidációban nem érintett önkormányzatok 

támogatásáról –támogatási igény benyújtása 
3.) Előterjesztés rendkívüli működési támogatási pályázat benyújtásáról 
4.) Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület kérelme 
5.) Döntéshozatal 2016.évi beiskolázási támogatásról 
6.) Előterjesztés hulladék közszolgáltatási szerződés módosításáról 
7.)  Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról 
8.) Előterjesztés települési ügysegédi feladatokra vonatkozó megállapodás 

módosításáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód 
László jegyző urat, Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezetőt. Megállapította, hogy 
a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet.  
Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 5 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kovácsné Szabó Csilla és Öveges János 
képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  
elfogadta a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
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1. napirend - Előterjesztés 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 a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentés elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

37./2016.(08.25.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést elfogadja. 
 

2. napirend - Előterjesztés adósságkonszolidációban nem érintett 
önkormányzatok támogatásáról –támogatási igény benyújtása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Megjelent a következő időszakra vonatkozó, az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára kiírt pályázati 
felhívás. A benyújtási határidő 2016. augusztus 31.  

A pályázati alcélok közül településünkön a belterületi utak felújítása, karbantartása 
illetve a vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése lenne a fő cél. 
A pályázatot már tavaly is összekészítettük, benyújtottuk, de akkor nem voltunk 
jogosultak a támogatásra. Reméljük idén igen. 
A támogatás mértéke függ a lakosságszámtól, a mi településünk esetében legfeljebb 
44.000.000,-Ft nyerhető. Az előző támogatás elszámolása eredményeként mintegy 
47 ezer Ft maradvány összeg áll rendelkezésre, amely a jelenlegi pályázatba 
pluszként beépíthető. Ennek figyelembevételével egy vízelvezető rács elhelyezését 
terveztük még be a pályázatba. A rács a Kossuth Lajos utca és az Erdő sétány 
kereszteződésénél kerülne beépítésre. 

A kiküldött táblázatban láthattátok, mely utcákra gondoltunk, hogy a pályázatba 
bekerüljön. 
Van-e kérdés, javaslat a pályázattal kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a támogatási igény benyújtását, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy nyújtsunk be pályázatot az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 44.046.994,-Ft 
támogatási összeget kérve, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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38./2016.(08.25.) Kt. határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási igényt 
kíván benyújtani a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény 3. melléklet II. 80. pontja szerint az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. 
A benyújtandó fejlesztési célokhoz kapcsolódó támogatási igény mértéke: 
44.046.994,-Ft 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézkedésre, 
hogy nyertes pályázat esetén a támogatás a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára 
kerüljön átutalásra. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2016.augusztus 31. (a támogatási igény elektronikus benyújtására) 

 
3. napirend - Előterjesztés rendkívüli működési támogatási pályázat 

benyújtásáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter 
pályázatot hirdetett megyei önkormányzatok valamint települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására. Ennek célja az önkormányzatok 
működőképességének megőrzése illetve a feladatellátást veszélyeztető helyzet 
elhárítása. 
Ebben az évben már nyújtottunk be támogatási igényt és május 20-án nyertünk is 36 
millió forintot. Ez a támogatás három hónapig használható fel, tehát most 
augusztusban lejár, az elszámolása folyamatban van. 
A helyzetünk indokolja, hogy ismételten nyújtsunk be támogatási igényt a működési 
kiadásaink fedezetére. A kiírás szerint legkésőbb 2016.szeptember 30-ig van 
lehetőség arra, hogy a pályázatot benyújtsuk. 
A pályázathoz szükséges a képviselő-testület határozata is. 
Telefonon beszéltem Kontrát Károly országgyűlési képviselő úrral és Dukai Miklós 
helyettes államtitkár úrral is. Javasolták a pályázat benyújtását. 
A támogatással jelentős segítséget kaphatunk működési költségeink biztosításához, 
az elmaradt díjak, költségek fedezésére. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Jelen pályázat a második, több lehetőség nem 
lesz? Hogyan tovább, ha a repülőtér ügye nem rendeződik? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Ígéretet kaptunk Kontrát Károly úrtól arra, hogy 
meggyorsítják a repülőtér rendezésének ügyét. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet.  
Aki egyetért azzal, hogy nyújtsunk be pályázatot rendkívüli önkormányzati támogatás 
elnyerése érdekében, és nyertes pályázat esetén a támogatás a Polgármesteri 
Hivatal bankszámlájára kerüljön átutalásra és felhasználásra, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

39./2016.(08.25.) Kt. határozat 
 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete I. 7.pont 
és a III.1.pont alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 
pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerése érdekében. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézkedésre, hogy nyertes 
pályázat esetén a támogatás a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára kerüljön 
átutalásra és a felhasználása e számláról történjen. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: legkésőbb 2016.szeptember 5.(a benyújtásra) 

4. napirend - Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület kérelme 
 

Gyarmati Katalin polgármester: A Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület 2016. 
szeptember 3-án rendezi meg a 19. Sárkányok Napja rendezvényét. 
A kérelmükben foglaltak alapján 100.000,-Ft támogatást kérnek Önkormányzatunktól 
működési költségeikhez illetve ehhez kapcsolódóan a rendezvény megtartásához. 
Természetesen a kapott összegről el is számolnak. 
Programjaik évről-évre színvonalasak. A helyszínre kilátogatók ingyenesen vehetnek 
részt minden tevékenységen. Ahhoz, hogy ez továbbra is így maradjon, szükséges 
az Önkormányzat támogatása is. Ezt a támogatást a tavalyi évben is nyújtotta a 
Képviselő-testület. 
A rendezvénnyel településünk jó hírnevét is erősítik, ezért szükségesnek tartom a 
támogatást. A vonatkozó önkormányzati rendeletünk alapján a Képviselő-testület 
dönthet a támogatás odaítéléséről. Annyi a változás, hogy 2016. március 1-től az 
ilyen jellegű átadott pénzeket a Kincstári Monitoring Rendszerben kell rögzíteni, 
enélkül érvényesen támogatás nem nyújtható. A támogatás kiutalására is a rögzítést 
illetve jóváhagyást követően kerülhet sor. Tehát hosszabb időt vesz igénybe a 
kiutalás, mint eddig. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők egyetértettek a kérelem kedvező elbírálásával, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület 100.000 Ft összegű 
működési támogatásával a vonatkozó helyi rendeltünkben foglaltak szerint, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

40./2016.(08.25.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson 
kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 15/2013.(XI.08.) önkormányzati 
rendelet alapján a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület (8225 
Szentkirályszabadja, Erdősétány u. 22.) részére 100.000,-Ft összegű vissza nem 
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térítendő működési támogatást nyújt a 2016. évi költségvetéséből. Az Önkormányzat 
a kifizetés módját előfinanszírozásban, banki átutalással határozza meg. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az önkormányzati rendeletben 
meghatározott előírások szerinti támogatási megállapodást aláírja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2016. december 15. (az elszámolásra) 
 

5. napirend - Döntéshozatal 2016.évi beiskolázási támogatásról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt évek során az őszi iskolakezdések 
alkalmával beiskolázási támogatás keretében nyújtott segítséget a családok részére 
az önkormányzat.  
Az előterjesztésben látható évekre lebontva, hogy mennyi támogatást nyújtottunk a 
családoknak. 
A tavalyi évben 6.000,-Ft-ot állapítottunk meg az általános és középfokú iskolás 
tanulóknak. Feltételként megszabtuk, hogy csak az kaphatott támogatást, aki csatolta 
a tankönyvek kifizetéséről szóló igazolást és szentkirályszabadjai állandó lakóhellyel 
rendelkezett. 45 gyermek vette igénybe ezt a lehetőséget, így 270.000,-Ft került 
kifizetésre.  
Az idei évben nem kell a tankönyveket kifizetni az 1.2.3.4. osztályos tanulóknak.  
Javaslom, hogy idén is adjunk 6.000,-Ft támogatást. Természetesen szintén feltétel, 
hogy a kifizetésről szóló igazolást csatolják a kérelemhez, s a gyermek állandó 
lakóhelye Szentkirályszabadja legyen. Ugyanis, ha nem az, akkor nem tudjuk utána 
leigényelni a normatív támogatást. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el észrevétel, kérdés, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a 2016. évi 6.000 Ft összegű beiskolázási támogatással az írásos 
előterjesztésben foglalt feltételekkel, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

41./2016.(08.25.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.évben 
beiskolázási támogatásként a szentkirályszabadjai állandó lakhellyel rendelkező és 
általános iskolákban vagy középfokú intézményekben tanulók részére 6.000,-Ft-ot 
biztosít. Nem igényelheti a támogatást az, aki a tankönyveit térítésmentesen vehette 
át. 
A tanulók kérelméhez csatolni kell a tankönyvek kifizetéséről szóló igazolást. 
A beiskolázási támogatás finanszírozásával kapcsolatos pénzeszközöket az 
Önkormányzat a 2016.évi költségvetéséből fedezi. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2016.szeptember 15. (a kérelmek benyújtására) 
 

6. napirend - Előterjesztés hulladék közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az önkormányzat számára kötelező feladat a 
települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása. Jelenleg településünkön 
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a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság látja el a hulladékgazdálkodási tevékenységet. 
2016. április 1. napjától az állami hulladékgazdálkodási közfeladatok tekintetében 
létrehozott Koordináló szerv kezeli, és tartja nyilván az ingatlanhasználó személyes 
adatait, szedi be a közszolgáltatási díjat, kifizeti a közszolgáltatóknak a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért felelős miniszter által meghatározott díjat, 
végzi a kintlévőségek kezelését, NAV útján történő behajtását. 
Ezen változások miatt az önkormányzatoknak módosítani kell a közszolgáltatási 
szerződéseiket. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 
kezelési Önkormányzati Társulás elkészítette a közszolgáltatási szerződés 
módosítását a jogszabályi változásoknak megfelelően és azt megküldte részünkre. 
 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el észrevétel, kérdés, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a hulladék közszolgáltatási szerződés módosításával, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

42./2016.(08.25.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Balatoni 
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás és az 
Észak-Balatoni Hulladékkezelési konzorcium hulladékgazdálkodási közfeladatra 
vonatkozó szerződésének módosítását jóváhagyja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
7. napirend - Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az Önkormányzat és a KLIK 2012. december 12-én 
átadás-átvételi megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KLIK ingyenes 
vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét, majd 2013. január 
31-én létrejött a vagyonkezelési szerződés is.  
A vagyonkezelési szerződés rögzítette többek között az ingatlanhasználat mértékét 
aszerint, hogy mely helyiségek szolgálják a KLIK és melyek szolgálják az 
önkormányzati feladatellátást. 
Az iskola épületegyüttese helyet adott olyan önkormányzati feladatoknak, mint az 
óvoda, étkeztetés, könyvtár, irattár. Ezek figyelembevételével a vagyonkezelési 
szerződés rögzítette, hogy az önkormányzati vagyonhasználat mértéke 19,72%-os, 
így a felmerülő rezsiköltségek ilyen arányú része terhelt minket. 
Az óvodai csoportok 2016. május 20-i dátummal felköltöztek új helyükre, azt 
követően az iskolai épületet e célra nem veszik igénybe. 
Ezek a változások érintik a vagyonkezelési megállapodást is. 
Az intézményben –az óvodai tevékenység megszűnésével- kizárólag a könyvtári, 
irattári valamint az étkeztetéshez kapcsolódó feladatok maradnak. Számításaink 
alapján a vagyonhasználat mértéke így 6,88 %-ra módosult. 
A változások miatt kezdeményeztük a vagyonkezelési szerződés módosítását. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
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A képviselők részéről észrevétel nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a KLIK és az Önkormányzat között létrejött Vagyonkezelési Szerződés 
1. számú módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

43./2016.(08.25.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-
46.) és az Önkormányzat között létrejött Vagyonkezelési Szerződés 1. számú 
módosítását. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a Vagyonkezelési Szerződés 1. 
számú módosításának aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2016.szeptember 5. (az aláírásra) 
 
 8. napirend - Előterjesztés települési ügysegédi feladatokra vonatkozó 

megállapodás módosításáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: 2015.március 1-jétől az aktív korúak ellátása a 
járási hivatalok hatáskörébe került. 
Települési ügysegéd bevonásával látják el a feladatot oly módon, hogy heti egy 
alkalommal az ügysegéd községünkben, a Polgármesteri Hivatalban várja az 
ügyfeleket, akik így helyben intézhetik az aktív korú ellátásokhoz kapcsolódó 
ügyeiket, nem kell beutazniuk a járási hivatalhoz. 
A települési ügysegédek feladataik hatékonyabb ellátásához különböző informatikai 
eszközöket kaptak, melyeket már telepítettek is a Hivatalunkban. 
Ezek a változások érintették a hatályban lévő megállapodást, melynek módosítását a 
Veszprémi Kormányhivatal kezdeményezte. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
  
A napirendhez nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Veszprém Megyei Kormányhivatal és az Önkormányzat között 
létrejött települési ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás 1. számú 
módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

44./2016.(08.25.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) és az 
Önkormányzat között létrejött települési ügysegédi feladatok ellátásáról szóló 
megállapodás 1. számú módosítását. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a megállapodás 1. számú 
módosításának aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2016.augusztus 29. (az aláírásra) 
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