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Jegyzőkönyv

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.
december 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott Közmeghallgatásán.
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Sikosné
Szücs Marianna képviselő, Dobi Sándorné képviselő, Öveges János képviselő
Hiányzik: Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Dr.Kun Gazda Melinda képviselő
Állandó meghívottak: Szántód László jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző
Napirend:
Közmeghallgatás
- Rendőrségi tájékoztató
- Polgármesteri tájékoztató
További napirendek:
Beszámoló a védőnői szolgálat 2016. évi működéséről
Beszámoló a közművelődési tevékenységéről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról
Előterjesztés az Szivárvány Óvoda és a Polgármesteri Hivatal közötti
megállapodásról
6.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
7.) Előterjesztés központi orvosi ügyeleti gépjármű beszerzéshez kapcsolódó
megállapodás módosításáról
8.) Előterjesztés központi orvosi ügyeleti szolgáltatásról
9.) Előterjesztés közvilágítási feladatok ellátásáról
10.)
Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
11.)
Ingatlanhasznosítási ügyek
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a lakosság részéről megjelenteket, a
megjelent képviselőket, Szántód László jegyző urat, Korbacsics Edit IKSZT
munkatársat, Takács Jánosné óvodavezetőt. Megállapította, hogy a testület – 5 fővel
- határozatképes. Kovácsné Szabó Csilla képviselő jelezte távolmaradását.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Sikosné Szücs Marianna és Öveges János
képviselőket.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
Ismertette az írásban kiküldött napirendet. A napirenddel a testület egyhangúlag – 5
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igen szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett.
Gyarmati Katalin polgármester: A képviselő-testület évente legalább egyszer előre
meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a
helyben érdekelt szervezetek képviselői helyi közügyeket érintő kérdéseket és
javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy
legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adnia az önkormányzatnak.
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő 16.11 órakor megérkezett, a jelenlévő képviselők
létszáma 6 főre nőtt.
A közmeghallgatásnak két napirendi pontja van:
1. Rendőrségi tájékoztató
2. Polgármesteri tájékoztató
A rendőrkapitányság képviselői egyéb, halaszthatatlan elfoglaltságuk miatt nem
tudnak részt venni, javaslom, hogy a polgármesteri tájékoztatóval kezdjünk.
Az elmúlt egy év fontosabb fejlesztéseiről szeretnék én is egy rövid tájékoztatást
adni:
Az önkormányzat és Képviselő-testület is nagyon sokat dolgozott annak érdekében,
hogy településünk tovább fejlődjön, s az itt élő családok minél jobban érezhessék
magukat. A beérkezett lakossági észrevételeknek és kéréseknek igyekeztünk
megfelelni, próbáltunk segíteni.
Fejlesztettünk, átadtunk, befejeztünk, elkezdtünk, tovább dolgoztunk rajta.
- befejeződött a járdaépítés a Petőfi S. utcától a református temetőig
- a református temető előtt a Balatoni úton a híd teljes javítása
- helységnévtáblák cseréje, kerékpárút mellé táblák kihelyezése
- Szivárvány óvoda bővítésének befejezése, átadása
- óvoda parkoló kialakítása, kerítés építése, tereprendezés
- tűzjelző- és riasztó rendszer kiépítése az óvodában
- gyógyszertártól a felső buszmegállóig tartó járda tervezése (beadásra került
egy TOP-os pályázat, elbírálása még nem történt meg)
- a volt felnőtt orvosi rendelő festése, rendbetétele, körzeti megbízotti iroda
kialakítása
- a katolikus és református temetőkből a hulladék elszállítása, temetők
rendszeres fűnyírása
- sószóró vásárlása
- 10 db elsőbbségadás tábla cseréje
- 50 db útszéli jelzőoszlop kihelyezése a kerékpárút (Litér) mellé (sajnos az
autósok a kerékpárutat használják)
- patak meder rendbetétele, betonelemek elhelyezése
- közterületeink tisztán tartása, szépítése, virágosítása, rendszeres fűnyírása
- külterületi útjaink: Vasútállomás, Meggyes-puszta, reptéri út, Kötéssűrű,
Vödörvölgy folyamatos karbantartása, murvázása
- iskola alatti játszótéri eszközök festése
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Nyertes pályázataink:
rendkívüli önkormányzati támogatás: 36.000.000,-Ft
szociális tűzifa pályázat: 426.720,-Ft
belterületi utak felújítása, karbantartása: 44.046.994,-Ft
ASP rendszer kiépítése:6.000.000,-Ft
Beadott pályázatok, amelyek elbírálására még várunk:
TOP pályázat: járdaépítés a gyógyszertártól a felső buszmegállóig, ill.
közlekedési csomópont kialakítása a Szent István szobornál (100 millió forint
összegben)
TOP pályázat: óvodai eszközök beszerzése (10 millió forint összegben)
Sportpark létrehozása: 8 db kültéri sporteszköz beszerzése
Csak egy pár dolgot említve is látjuk, hogy Szentkirályszabadja sikeres település,
amely fejlődik, gyarapodik.
Úgy vélem kellő önbizalommal vághatunk neki a 2017-es évnek is. Mi a jövő évet is
lehetőségnek látjuk, lehetőségnek, hogy szándékainkat megvalósítsuk.
A megkezdett munkát befejezzük és újabbakba kezdünk. Mindezt a teljes Képviselőtestülettel összefogva, egy irányba haladva. Ebből is szerencsés település a miénk,
hiszen a Képviselő-testület jól tud együtt dolgozni, gondolkodni, falunk fejlődésének
érdekében.
Tervezett fejlesztések a jövőben:
- járdaépítést folytatnánk: a Petőfi Sándor utca végétől a Tóth Árpád utcán
keresztül az iskoláig és a gyógyszertártól a Balatoni úton a felső
buszmegállóig (pályázati döntésre várunk)
- külterületi útjainkra is szeretnénk pályázati úton megoldást találni
- a nyert pályázati összegből tavasszal indul a belterületi utak aszfaltozása,
önkormányzat előtt egy parkoló kialakítása
- sajnos a településen az tapasztalható, hogy az adók befizetése nem
megfelelő, sok az elmaradás. A jövőben erre szeretnénk nagyobb hangsúlyt
fektetni, hogy a befizetések megtörténjenek, hiszen az önkormányzatok
működése ebből a pénzből történik.
- iskola alatti focipályát szeretnénk körbekeríteni
- kerékpárútra szeretnénk pályázni: Litér felé az a kimaradt 700m szakasz, mert
azzal csak folyamatos problémánk van
- bölcsődei elhelyezésre kell megoldást találnunk
- a Margit-kútnál lévő játszótér körbekerítését kell megoldanunk
Tehát a fejlesztésekkel nem állunk meg, ahogy az önkormányzat költségvetése
engedi, igyekszünk tovább munkálkodni, s minden pályázati lehetőséget kihasználni.
Továbbra is nyitottak vagyunk a Tisztelt Lakosság felé: szívesen várjuk ötleteiket,
javaslataikat, kéréseiket!
Cseh Lajos helyi lakos: A Nemzedékek Háza meddig lesz még önkormányzati
kezelésben, érdemes lenne-e a félig kész kemencét befejezni, fog-e még továbbra is
közösségi térként működni?
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Gyarmati Katalin polgármester: Az érsekség arról tájékoztatott, hogy nem tudnák és
nem is kívánják a beruházás értékét megváltani, hiszen bármikor használhatják az
ingatlant. Nincs veszélyben a közösségi tér. A kemencét valóban be kellene fejezni.
Korbacsics Edit IKSZT munkatárs: A kemencéhez még két ajtó kellene és a tepsik
is hiányoznak. Egy utcabeli kályhás ismerős felmérte a kemence állapotát és
véleménye szerint érdemes lenne visszabontani és újraépíteni, mert több
konstrukciós hibája van, a kéménye is rossz helyen van.
Cseh Lajos helyi lakos: Többször jelezte, hogy a Rákóczi utcán a volt Dobi húsbolt
elől kivették a hirdető táblát az útépítés során, még mindig nem került vissza.
Gyarmati Katalin polgármester: Kiss Tamás falugazda tájékoztatása szerint a
hirdető tábla már máshova került kihelyezésre, újat kell készíttetni azonos stílusban a
meglevőkkel.
Egyéb észrevétel a lakosság részéről nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester
16.45 órakor szünetet rendelt el.
A Képviselő-testületi ülés 16.50 órakor változatlan létszámú – 6 fő – képviselő
részvételével folytatódott.
1. napirend - Beszámoló a védőnői szolgálat 2016. évi működéséről
Gyarmati Katalin polgármester: Hima Ildikó védőnő kismama, jelezte
távolmaradását orvosi vizsgálat miatt. Tartalmas beszámolót olvashattunk tőle. Öröm,
hogy 21 baba született ebben az évben, s 12 várandós anyuka van a településen.
Viszont magas a veszélyeztetettek száma, 7 fő.
Olvashattuk, hogy Ildikónak jó a kapcsolata az intézményekkel, óvodával és iskolával
is. Több hasznos, tartalmas programot is szervezett az év során. 2017. január
közepéig dolgozik még, a helyettesítése biztosított lesz egy fiatal védőnő
személyében.
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan?
A jelenlévők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a Védőnői Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolót, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
58./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Védőnői Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló
beszámolóját.
2. napirend - Beszámoló a közművelődési tevékenységéről
Gyarmati Katalin polgármester: A beszámolóban olvashattuk, hogy a Nemzedékek
Háza ismét programokban gazdag évet tudhat maga mögött. Állandó szolgáltatásai a
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hét minden napján az érdeklődők rendelkezésére álltak/állnak.
Színes, érdekes programokat tartottak. Kiemelném a beszámolóból, hogy 68
programot tartottak eddig (tavaly 55) 1600 ember részvételével az év során, ami úgy
gondolom, nagyon magas szám. Öröm, hogy tényleg használják a falusiak a házat,
igényt tartanak a programokra.
Tartalmas évről szól a beszámoló, elfogadásra javaslom a testületnek.
Van-e kérdés Edithez, a beszámolóval kapcsolatosan? Edit szeretnéd-e kiegészíteni
a beszámolódat?
Hozzászólás nem hangzott el, Korbacsics Edit IKSZT munkatárs elmondta, hogy
igyekezett részletes anyagot rendelkezésre bocsátani, kiegészíteni nem kívánta.
Gyarmati Katalin polgármester: Editnek és Mónikának is köszönjük az éves
munkájukat! Szeretnék külön köszönetet mondani Editnek a színvonalas naptár és
képeslap elkészítéséhez. Szavazásra bocsátom a napirendet.
Aki elfogadja a 2016. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
59./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2016. évi közművelődési tevékenységről szóló
beszámolót.
3. napirend - Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
Gyarmati Katalin polgármester: Ahogy a beszámolóban is olvashattátok, jelenleg
összesen 7 fő köztisztviselő (+polgármester) és 1 fő fizikai alkalmazott (hivatalsegéd,
takarító) dolgozik a Polgármesteri Hivatalban.
A pénzügyi személyzetet érintően Király Hajnalka pénzügyi-adóügyi előadó gyes
miatt átmenetileg megüresedő helyét Kovács Eszterrel pótoltuk. A csoport a jelentős
leterheltség miatt nincs könnyű helyzetben. Készülnek az ASP átállásra is, ami
szintén nem lesz egyszerű.
Közfoglalkoztatásba átlagosan 19,5 fő vesz részt. Ebből 1 fő az óvodai konyhán
segít, illetve 1 fő a szociális étkeztetés kiszállítását végzi.
Érdekesség még a beszámolóból, hogy a 2016. december 14-i állapot szerint a
népesség - nyilvántartás adatai alapján az állandó lakosságszám 2233 fő. A
hivatalosan megküldött 2016.január 1-i létszámadat: 2103 fő.
Tartalmas beszámolót olvashattatok, köszönjük jegyző úr munkáját.
Láthattátok, hogy szociális alapon is mennyi és milyen összegű kifizetés történt.
Köszönöm a jegyző úr részletes beszámolóját.
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan?
A jelenlévőktől nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra
bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló polgármesteri
beszámolót, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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60./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló polgármesteri
beszámolót.
4. napirend - Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról
Gyarmati Katalin polgármester: Intézményeinkről próbáltam egy rövid tájékoztatót adni
számotokra.
Településünk külső képe köszönhető Kiss Tamásnak és Gertner Istvánnak, akik
irányítják a közfoglalkoztatottak munkáját. Sokat dolgoztak azért, hogy falunk rendezett
legyen. A munkájukat megköszöntem az Önkormányzat nevében, s kaptak ők is egyegy karácsonyi csomagot, mint a 62 év felettiek.
Úgy gondolom, hogy idén a legnehezebb feladata a testületnek a reptér ügy volt. Én
szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját, hiszen nélkületek nem jutottunk
volna előre.
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban?
A Képviselő-testület részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a Képviselő-testület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
61./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a Képviselő-testület 2016. évi tevékenységéről szóló polgármesteri
beszámolót.
5. napirend - Előterjesztés az Szivárvány Óvoda és a Polgármesteri
Hivatal közötti megállapodásról
Gyarmati Katalin polgármester: Az óvoda intézmény gazdasági egységgel nem
rendelkezik, a gazdálkodással összefüggő feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja
el.
A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét egy megállapodásban
(munkamegosztási megállapodásban) kell rögzíteni és jóváhagyni.
A megváltozott jogszabályok illetve változások indokolttá teszik e megállapodás
felülvizsgálatát és módosítását.
Van-e kérdés a megállapodás tervezettel kapcsolatban?
A jelenlévőktől nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra
bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a Szivárvány Óvoda és a Polgármesteri Hivatal munkamegosztási
megállapodását, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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62./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és a Szentkirályszabadjai Polgármesteri
Hivatal munkamegosztási megállapodását.
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szántód László
Határidő: 2016.december 23. (a megállapodás aláírására)
6. napirend
Hulladékgazdálkodási
önkormányzati rendelet módosítása

közszolgáltatásról

szóló

Gyarmati Katalin polgármester: A Képviselő-testület a tavalyi év augusztusában
fogadta el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletét. Ez a rendelet
a hulladék kezelésére, szállítására vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A rendeletben pontosításra illetve részletes rögzítésre kerülnek a közszolgáltató és a
közszolgáltatásban közreműködők adatai. Módosulnak illetve hatályukat vesztik a
rendelet díjfizetéssel kapcsolatos szakaszai. A rendelet-tervezet tartalmazza a
szükséges módosításokat.
Mivel környezetvédelmi tárgyú rendeletről van szó, így annak a tervezetét meg kellett
küldenünk a környező települések számára tájékoztatás céljából.
A Fejér Megyei Kormányhivatal és a Veszprém Megyei Önkormányzat is elfogadásra
javasolta a tervezetet.
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet,
kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:
Szentkirályszabadja község Önkormányzat Képviselő-testületének
14./2016. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
10./2015. (VIII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
7. napirend - Előterjesztés központi orvosi ügyeleti
beszerzéshez kapcsolódó megállapodás módosításáról

gépjármű

Gyarmati Katalin polgármester: A központi háziorvosi ügyelet feladatainak
ellátásában résztvevő települések minden önkormányzata hozzájárult korábban egy
új autó beszerzéséhez az ügyelet részére.
A megállapodás alapján a régi jármű eladását követően az értékesítésből származó
bevételt lakosságszám arányosan felosztva visszautalják az érintett önkormányzatok
számára. Ennek a határideje az értékesítést követő 30 nap vagy 2016.december 31.
Balatonalmádi tájékoztatása szerint az új autó várhatóan december közepén érkezik
meg, emiatt a használt autó értékesítésére és az elszámolásra nem lesz módjuk.
Kezdeményezték, hogy az elszámolás végső határideje 2017.június 30. napja
legyen.
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Van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatban?
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a központi orvosi ügyeleti gépjármű beszerzéshez kapcsolódó
megállapodás módosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
63./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi központi
orvosi ügyelet számára történő új autó beszerzésének támogatásáról szóló
6./2016.(II.25.) számú KT határozata alapján kötött pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodás módosítását támogatja úgy, hogy a pénzeszköz felhasználásról a
használt autó értékesítését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2017. június 30-ig el
kell számolni, és a teljesült bevételek és kiadások elszámolásának eredményeként
jelentkező különbözetet a gesztor önkormányzat és a települési önkormányzatok
között rendezni kell.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételről szóló
megállapodás módosításának aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.december 31. (az aláírásra)
8. napirend - Előterjesztés központi orvosi ügyeleti szolgáltatásról
Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt időszak testületi ülésein több alkalommal
szóba került a központi orvosi ügyelet ügye.
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet biztosítása kötelező önkormányzati feladat.
2011.november 1-i hatállyal kötöttünk szerződést határozatlan időre a térségi
településekkel.
Az ügyelet feladatait a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú
Non-profit Kft látja el, amely 100%-os önkormányzati tulajdonú.
A szolgáltatás végzésében közreműködő orvosok nagy része a nyár folyamán
kereste meg Balatonalmádi önkormányzatát az ügyelet működésének
megváltoztatása érdekében.
Az orvosok által megfogalmazott és megnyugtatóan le nem zárt kérdések, javaslatok
mellett a település lakosaitól is érkeztek észrevételek az aktuális ügyeleti
tevékenységgel kapcsolatban (elsősorban a gyermekorvosi ügyelet vonatkozásában
jeleztek problémát). A lakosság kérése, hogy a Képviselő-testület találjon megoldást
arra, hogy a gyermekeket lehessen Veszprémbe vinni ügyeletre.
A mostani előterjesztés mellékleteként csatoltunk egy ajánlati dokumentumot, mely
esetében a háziorvosi ügyelet ellátása nem az ellátási területen érintett háziorvosok
részvételével történik, hanem egy külső szolgáltató biztosítja a tevékenységet. Az
ügyelet székhelye Veszprém, Kórház u.1. (Csolnoky Ferenc Kórház) 46,-Ft/lakos/hó
összeggel kell hozzájárulni a szolgáltatáshoz (a mostani 41,-Ft/lakos/hó összeggel
szemben.) Viszont itt van külön gyermek és felnőtt orvosi ügyelet.
Az előzetes tájékoztatás alapján csatlakozás esetén 2019. áprilisig vagyunk
jogosultak igénybe venni a szolgáltatást, ezt követően az érintett települések
vonatkozásában közbeszerzési eljárás során választják ki a szolgáltatót.
Az orvosi ügyelet feladatellátásában történő változtatás esetén a jelenleg érvényes
megállapodás rendelkezéseit kell figyelembe venni. A megállapodás 9. pontja szerint
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a megállapodás bármely település 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja.
Amennyiben a Képviselő-testület 2016.december 31-i hatállyal dönt a megállapodás
felmondásáról, úgy legkorábban 2017.július 1-től láthatja el az ügyeleti feladatokat az
új szolgáltató.
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban?
Szabó Péter alpolgármester: Csak a gyermekorvosi ügyelethez csatlakoznánk?
Gyarmati Katalin polgármester: Nem, a teljes szolgáltatást vennénk igénybe, több
ügyeletes orvos van egy műszakban, kirendelés esetén is marad orvos az ügyeleten,
több ápoló áll rendelkezésre.
A képviselők egyeztették véleményüket és támogatták a váltást.
Gyarmati Katalin polgármester: Két döntést kell hoznunk, a Balatonalmádi
szerződés felmondását 2016. december 31-től, valamint a Veszprém felé történő
csatlakozást 2017. július 1-től.
Szavazásra bocsátotta az első határozati javaslatot.
Aki elfogadja, hogy a háziorvosi központi orvosi ügyeletre vonatkozó, Balatonalmádi
Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft-vel kötött megállapodást
2016.december 31-i hatállyal mondjuk fel, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
64./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
háziorvosi központi orvosi ügyelet közös szervezésére és támogatására vonatkozó,
Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág,
Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi, Balatonakarattya településekkel
valamint a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit
Kft-vel kötött megállapodást 2016.december 31-i hatállyal felmondja.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.december 22. (a tájékoztatásra)
Szavazásra bocsátotta a második határozati javaslatot.
Aki támogatja, hogy a központi orvosi ügyelet ellátás biztosítása érdekében kössünk
szerződést 2017.július 1. napjától az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel, és
jóváhagyja, hogy a feladatot ellátó Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
közvetlenül kössön finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral a központi orvosi ügyelet vonatkozásában, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
65./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi
ügyelet ellátás biztosítása érdekében feladat átadási-átvállalási szerződést köt
2017.július 1. napjától az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel.
Jóváhagyja, hogy a feladatot ellátó Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
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közvetlenül kössön finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral a központi orvosi ügyelet vonatkozásában.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a feladat átadási-átvállalási szerződés
aláírására.
9. napirend - Előterjesztés közvilágítási feladatok ellátásáról
Gyarmati Katalin polgármester: A közvilágítás biztosítását jelenleg a Fényforrás Kftvel (Litér, Petőfi u. 15.) kötött szerződés alapján látjuk el, mely szerződés 2016.
december 31-én lejár.
A szerződést 2014. évben kötöttük, majd 2015-ben meghosszabbítottuk a
szolgáltatóval.
A cég létrehozott egy internetes felületet, amelyen bárki bejelenthette a hibát. A
hibajavításokra a korábbi években tapasztaltaknál rövidebb idő alatt mindig sor
került.
Mivel a szerződésünk 2016. december 31-én lejárna, a cég ügyvezetője
kezdeményezte a szerződés meghosszabbítását változatlan feltételekkel (a
szerződéses árak és a szolgáltatás változtatása nélkül) 2017. december 31-ig.
Javaslom a szerződés hosszabbítását.
Van-e hozzászólás, javaslat?
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja azt a határozati javaslatot, hogy a Fényforrás Kft-vel a szerződést
hosszabbítsuk meg 2017. december 31-ig, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
66./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentkirályszabadja
község közvilágításának villamos energia ellátására és karbantartására vonatkozó, a
Fényforrás Közvilágítás Üzemeltető és Karbantartó Kft-vel (Litér, Petőfi u. 15.
Cégjegyzékszám: 19-09-513621) kötött szerződést meghosszabbítja 2017.
december 31-ig. A szerződés egyéb rendelkezései illetve a szolgáltatás és a
karbantartás meghatározott árai, tartalma változatlan marad.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016. december 30.(a szerződéskötésre)
10. napirend - Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
Gyarmati Katalin polgármester: Az önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési
tervet a képviselő-testületnek a tárgyévet megelőző év december 31-ig jóvá kell
hagynia.
Önkormányzatunk belső ellenőrzési feladatait hasonlóan az elmúlt évekhez
Intézményfenntartó Társulás keretében látja el. A konkrét munkát a Szántó és Társa
Bt. végzi, akik munkájával továbbra is elégedettek vagyunk.
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A 2017-es évben 3 területen végeznének nagyobb ellenőrzést:
-

2016. évi normatíva igénylés megalapozottságának vizsgálata, kiemelten a
2016. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletében kapott támogatásokra
Maradvány megállapítás vizsgálata
A Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2016. évi gazdálkodásának átfogó
vizsgálata

Van-e egyéb javaslat, vélemény?
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
67./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat mellékletét
képező - 2017. évi belső ellenőrzési tervét és utasítja a jegyzőt a
tervezett ellenőrzések végrehajtására illetve a végrehajtáshoz
szükséges megbízólevelek kiadására
Felelős: Szántód László jegyző
Gyarmati Katalin polgármester: Javaslom, hogy a következő napirendünket – 11.
számút – zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület, miután önkormányzati
vagyonhasznosítással
kapcsolatos
a
témája.
A
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló törvény 46.§ szerint (2) c.) pontja szerint zárt ülést rendelhet
el a Képviselő-testület vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
Az érintett önkormányzati vagyon vonatkozásában a hasznosítási feltételek
meghatározására kerülhet sor, mely során a nyílt tárgyalás az önkormányzat érdekeit
sértené. A zárt ülés tartásához a Képviselő-testület döntése szükséges, ebben az
esetben minősített többséget igényel a döntés.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a javaslatot.
Aki egyetért azzal, hogy az „Ingatlanhasznosítási ügyek” című napirendet a
Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
68./2016.(XII.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
„Ingatlanhasznosítási ügyek” című napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. Az
önkormányzati vagyonhoz kapcsolódóan az önkormányzat üzleti érdekét sértené a
napirend nyilvános tárgyalása.
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