
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata  
Petőfi S. u. 12. 
Szám: 1./2016. 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
január 28-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt Képviselő-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, Dobi Sándorné 
képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Hiányzik: igazoltan Öveges János képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző 
 
Napirend:    
 

1.) Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása 
2.) 2016. évi ülésterv 
3.) Polgármesteri szabadság ütemezése 
4.) Polgárőrség Veszprém Cholnoky Városrész Egyesület megkeresése 
5.) Rákóczi Szövetség megkeresése 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód 
László jegyző urat és Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt. Megállapította, hogy a 
Képviselő-testület - 5 fővel - határozatképes. 
 A mai testületi ülésre írásos anyag került kiküldésre. Aki egyetért a napirenddel, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné és Kovácsné Szabó Csilla 
képviselőket. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 

1. napirend - Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzatról szóló 
rendelet módosítása 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A testület 2015. decemberi 
ülésén döntött a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat (HÉSZ) 
módosításáról. A rendeletmódosítás 2016.február 1. napján lép hatályba.  
A hatályba lépés előtt felmerült, hogy a rendelet szövegében szükséges lenne 
megvizsgálni azon rendelkezéseket, melyeket a módosítási eljárás során nem 
vizsgáltunk, nem vizsgálhattunk, de szükséges lenne a hatályos jogszabály-
szerkesztési, egyéb jogszabályi előírásoknak megfeleltetni, megszüntetve a 
jogszabály ellenességet. Erre vonatkozóan a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28.§(2) 
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bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 
Ezáltal kikerülne, hatályát veszítené a Hész 3.§ (9) pontja: miszerint a belterületbe 
vonás valamint a belterületbe vont területen telekalakítás és építés tömbönként 
illetve övezetenként lehetséges.  
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 
módosítását. 
Aki elfogadja a helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezetet, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi –5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1./2016. (I.29.) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló  
9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

2. napirend - 2016. évi ülésterv 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az előterjesztésben látható, hogy milyen napirendi 
pontokat ütemeztünk be az éves üléstervünkbe. Természetesen ez egy kiinduló pont, 
ha szükséges, az év során is módosíthatjuk.  
Kiegészítésre, módosításra nem érkezett javaslat a Képviselő-testület részéről. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Hozzászólás nem érkezett a képviselők részéről, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a Képviselő-testület 2016. évi üléstervét. 
Aki egyetért a Képviselő-testület 2016. évi üléstervével az írásos előterjesztésben 
foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi –5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

1./2016.(I.28.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 
évre vonatkozó üléstervet elfogadja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
3. napirend - Polgármesteri szabadság ütemezése 

 
Gyarmati Katalin polgármester: 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 kaptok, úgy, ahogy az 
elmúlt évben is tettem. 
A nyilvántartás alapján a 2016. évi szabadság mértéke: 50 nap. Ebből 9 napot 
március 31-ig kell kivenni. 
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Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a polgármesteri szabadság 2016. évi ütemezését. 
Aki jóváhagyja a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését az 
előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi –5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

2./2016.(I.28.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja Gyarmati Katalin polgármester 2016. évi szabadságának 
ütemezését a határozat mellékletét képező dokumentum szerint. 
Felelős: Szántód László jegyző 

 
4. napirend - Polgárőrség Veszprém Cholnoky Városrész Egyesület 

megkeresése 
 

Gyarmati Katalin polgármester: 2015. április 1. óta a Cholnoky Városrész Egyesület 
polgárőrei végzik településünkön a figyelőszolgálatot. Munkájukat tisztességesen 
végzik, nagyon jó kapcsolatot ápolnak az intézményeinkkel és a körzeti megbízottal 
is. Minden rendezvényünkön jelen vannak, s biztosítják a helyszínt, a rendet. 
Munkájukat térítésmentesen végzik.  
Kun László a polgárőrség elnöke írásban megkereste a képviselőket, hogy 
támogatást kérjen polgárőr ruha beszerzéshez. 60.000,-Ft-ért szeretnének 
mellényeket, öltönyt vásárolni, ehhez kérnek támogatást. A támogatás biztosításáról, 
feltételeiről a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglalt szabályok szerint kell 
eljárni. 
A támogatással egyetértek, a támogatási összeghez kérnék javaslatokat. 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Csatlakozott helyi lakos az egyesülethez? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A felhívásra nem volt jelentkező községünkből 
tájékoztatásuk szerint. 
 
Szabó Péter alpolgármester javasolta a 60.000 Ft támogatást, véleménye szerint 
munkájukhoz képest mérsékelt, visszafogott a támogatási igény. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a Cholnoky Városrész Egyesület kérelmét.  
Aki egyetért azzal, hogy a Cholnoky Városrész Egyesület részére 60.000 Ft 
támogatást biztosítson a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés terhére 
egyenruha vásárlására, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi –5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

3./2016.(I.28.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgárőrség Veszprém Cholnoky Városrész Egyesület részére 60.000 Ft, 
azaz összesen hatvanezer Ft támogatást biztosít a 2016.évi 

3 
 



költségvetésének terhére.  
A Képviselő-testület a támogatást az Egyesület polgárőr egyenruha 
beszerzéséhez adja előfinanszírozással, kifizetését banki átutalással 
biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a támogatásról szóló megállapodás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

5. napirend - Rákóczi Szövetség megkeresése 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A Rákóczi Szövetség elnöke 
dr. Halzl József szintén megkereste önkormányzatunkat, miszerint Felvidéken 
(Szlovákia) beiratkozási ösztöndíjprogram támogatását kéri. Magyar iskolákba 
szeretnék beíratni a gyerekeket, ehhez kérnek támogatást. 
A Képviselő-testület 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben is nyújtott támogatást 4 
tanulónak, fejenként 10.000 Ft-ot, évi 40.000 Ft összegben. 
Községünk évek óta négy Felvidéki települést támogat (Királyfiakarcsa, Vágkirályfa, 
Sajószenkirály, Sajókirályi (Tornalja), a támogatással most is egyetértek. 
Várom a javaslatokat, hogy továbbra is támogassuk-e, vagy nem a programot, illetve 
ha igen, hány fő részére. 
 
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő: Javaslom, hogy 6 felvidéki diákot támogasson az 
önkormányzat 2016 évben. 
 
Egyéb hozzászólás nem érkezett a napirendhez, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a Rákóczi Szövetség támogatását a módosító javaslat szerint. 
Aki egyetért azzal, hogy támogassuk a Felvidéken meghirdetett, magyar iskolába 
beíratott gyermekek „Beiratkozási Ösztöndíj Programját ”6 x 10.000 Ft, azaz 
összesen 60.000,-Ft összeggel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi –5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

4./2016.(I.28.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 
Rákóczi Szövetség által a Felvidéken meghirdetett, magyar iskolába 
beíratott gyermekek „Beiratkozási Ösztöndíj Programját ”6 x 10.000 Ft, 
azaz összesen Hatvanezer Ft összeggel támogatja a 2016.évi 
költségvetésének terhére. A támogatás vissza nem térítendő, kifizetését 
banki átutalással biztosítja a Képviselő-testület. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
17.30 órakor megérkezett Sikosné Szücs Marianna képviselő, a jelenlévő 
képviselők létszáma 6 főre nőtt. 
  

6. napirend – Vegyes ügyek, tájékoztató 
 
Gyarmati Katalin polgármester néhány pontban tájékoztatást nyújtott a Képviselő-
testület felé: 
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