
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 19./2017. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
augusztus 30-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Sikosné 
Szücs Marianna  képviselő, Dobi Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, 
Szabó Péter alpolgármester 
Hiányzik igazoltan:  Öveges János képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné  
 
Napirend:    
 
1. Rendelet tervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és 

településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól 

2. Előterjesztés beiskolázási támogatásról 
3. Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület kérelme 
4. Pipó Tímea kérelme 
5. Előterjesztés az 1309 hrsz-ú ingatlan hasznosításának előkészítéséről 
6. Előterjesztés a 023/1, 0 23/5 és a 030 hrsz-ú Natura2000 besorolású 

ingatlanok legeltetéses karbantartásáról 
 

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László 
jegyző urat. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Öveges 
János képviselő jelezte távolmaradását. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, amelyet egy ponttal javasolt bővíteni. A 7. 
napirend: Együttműködési megállapodás a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal. 
 Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Dobi Sándorné 
képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  elfogadta 
a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 

1. napirend - Rendelet tervezet a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló törvény határozza meg az Önkormányzat településfejlesztéssel és 
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településrendezéssel összefüggő általános feladatait. 
Az elmúlt évben elfogadásra került a településkép védelméről szóló törvény és ezzel 
kapcsolatosan módosult a Kormányrendelet is. A Korm.r. értelmében megváltoztak a 
partnerségi egyeztetés szabályai is, az egyeztetés szabályairól helyi önkormányzati 
rendeletet kell alkotni. 
Önkormányzatunk korábban már elfogadta a partneri egyeztetés szabályait határozati 
formában, de a jelenlegi álláspont szerint ezen szabályokat rendeleti formában kell 
rögzíteni. Az önkormányzatok a jelenleg hatályos törvény rendelkezései alapján 2017. 
október 1. napjáig kötelesek elkészíttetni a Településképi Arculati Kézikönyvet és 
településképi rendeletet alkotni. Az előzetes információink szerint a teljesítésre vonatkozó 
határidő megváltoztatására hamarosan sor kerül, így az 2017.december 31-re fog változni. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Az ismertetett törvényi előírásoknak, hogy megfeleljünk, 1 határozati javaslatunk és 1 
rendelet tervezetünk van. 
 
Aki elfogadja, hogy helyezzük hatályon kívül a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
93./2015.(XI.26.) KT. határozatot, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

75./2017.(08.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül 
helyezi a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 93./2015.(XI.26.) KT. 
határozatát. 
 

Aki elfogadja a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletet, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

2. napirend - Előterjesztés beiskolázási támogatásról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt évek során az őszi iskolakezdések alkalmával 
beiskolázási támogatás keretében nyújtott segítséget az önkormányzat az iskoláskorú 
gyermekeket nevelő szentkirályszabadjai családoknak. 
A tavalyi évben az alsó tagozatos diákok már ingyen kapták az államtól a tankönyveket, 
így csak a felsős és középiskolás diákoknak adtunk 6.000,-Ft-os támogatást. 
A 2017/2018-as tanévben már az állam 9. osztályig ingyen biztosítja a tankönyveket. Így a 
beiskolázási támogatást javaslom a 10. osztálytól adni, s a 6.000,-Ft helyett 8.000,-Ft 
legyen a támogatási összeg, mivel idén biztos, hogy kevesebben fogják igényelni. 
Az elmúlt évek feltételeit továbbra is vegyük figyelembe, hogy csak az kaphat támogatást, 
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aki szentkirályszabadjai állandó lakhellyel rendelkezik és csatolja a tankönyvek 
kifizetéséről szóló igazolást. A felsőfokú intézményben járó tanulóknak pedig októberben 
lehetőségük nyílik pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy az elmúlt évek feltételeit figyelembe véve 8.000 Ft összegű 
beiskolázási támogatás legyen igényelhető a 10. évfolyamtól, kérem, kézfeltartással 
jelezze.  
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

76./2017.(08.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017./2018. 
tanév vonatkozásában beiskolázási támogatásként a szentkirályszabadjai 
állandó lakhellyel rendelkező és középfokú intézményekben tanulók részére 
8.000,-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 2017.évi költségvetéséből fedezi. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.szeptember 15. (a kérelmek benyújtására) 
 

 3. napirend - Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület kérelme 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület 2017. 
szeptember 2-án rendezi meg a XX. Sárkányok Napja rendezvényét. 
A kérelmükben foglaltak alapján 100.000,-Ft támogatást kérnek Önkormányzatunktól 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 testület. 
Ezzel a rendezvénnyel településünk jó hírnevét is erősítik, ezért szükségesnek tartom a 
támogatást. A vonatkozó önkormányzati rendeletünk alapján a Képviselő-testület dönthet a 
támogatás odaítéléséről. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület kérelmének pozitív 
elbírálását az elhangzottak szerint. 
 
Sikosné Szücs Marianna képviselő bejelentette érintettségét. 
Gyarmati Katalin polgármester: Aki azzal ért egyet, hogy Sikosné Szücs Marianna 
képviselőt a Képviselő-testület ne zárja ki a szavazásból, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal – az alábbi 
határozatot hozta: 

77./2017.(08.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy nem zárja ki a döntéshozatalból Sikosné Szücs Marianna 
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képviselőt a „Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület kérelme” című 
napirend döntéshozatalából. 

Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki támogatja a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület kérelmét, miszerint az 
Önkormányzat 100.000,-Ft működési támogatással segítse munkájukat, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

78./2017.(08.30.) 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 
térítendő működési támogatást nyújt a 2017. 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: 2017. december 15. (az elszámolásra) 
 

4. napirend - Pipó Tímea kérelme 
 

Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Pipó Tímea helyi lakos 
támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testület elé. A támogatást az Indiában 
megrendezendő 12. sudoku világbajnokságon való részvétel biztosításához kéri. Pipó 
Tímea lánya Pipó Fanni az országos válogató versenyen elért eredményei alapján tagja 
lehet egy 4 fős magyar csapatnak, amely részt vehet a világversenyen. 
A szervező egyesület a szükséges költségeket teljes mértékben nem támogatja, így a 
csapat tagjainak a fennmaradó részt magunknak kell előteremteniük. 
Láthattátok, hogy az útiköltség és a nevezés összege kb. 331.000,-Ft-ot jelent. Ebből a 
Rejtvényfejtők Országos Egyesülete kb. 46.000,-Ft-tal támogatja a költségeket. A család 
szerény anyagi helyzete miatt 50.000,-Ft-ot tud befizetni a versenyre. Timi megkereste a 
helyi vállalkozókat is, hogy támogatást kérjen tőlük. 
Öveges János képviselő úr személyesen is nyújtott támogatást és kérte, hogy jelezzem, 
mindenképpen javasolja, hogy a testület is támogassa a versenyt. 
Javaslom én is a támogatást, hiszen a világbajnokságon történő részvétel településünk jó 
hírnevét is erősíti. 30.000 Ft összegű támogatást javaslok. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A Képviselő-testület egyetértett Pipó Tímea kérelmének kedvező elbírálásával és 30.000 
Ft összegű támogatási javaslat támogatásával. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.  
Aki elfogadja, hogy 30.000 Ft-tal támogassuk Pipó Tímea helyi lakost a versenyen való 
részvételéhez, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

79./2017.(08.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
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15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján Pipó Tímea (8225 
Szentkirályszabadja, Ady u.11/D) részére, Pipó Fanni 12. Sudoku 
világbajnokságon történő részvételére 30.000,-Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2017. 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: 2017. december 15. (az elszámolásra) 
 

5. napirend - Előterjesztés az 1309 hrsz-ú ingatlan hasznosításának 
előkészítéséről 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Településünk ÉK-i részén található gazdasági terület 
szabályozása már évek óta része a rendezési tervünknek. A terület besorolása és 
tervezett felosztása hosszú egyeztetések után alakult ki, melyet több módosítás is 
követett. Hiába került szabályozásra a terület, az érintett területtulajdonosok nem tudnak 
megállapodni a rendezési terv szerinti újraosztásról, így sajnos a fejlődés sem indulhatott 
meg. 
Megkeresett bennünket Pekli Márton a Geo-13 Kft. ügyvezetője, aki jelezte vételi 
szándékát az 1309 hrsz-ú, 2494 nm térmértékű önkormányzati ingatlanra. 
A vétel célja, hogy a rendezési tervnek megfelelő telekosztás megvalósulhasson. 
A GEO-13 Kft. vállalná, hogy az ingatlan megvétele után a Kft tulajdonában álló  1301 
hrsz.-ú ingatlanából területet biztosít úgy, hogy minden érintett telek határának rendezése 
során kialakítható legyen az övezetben előírt minimálisan 2500 m2 terület, amely az önálló 
helyrajzi számra kerülés alapfeltétele. 
Jelen állapotában a terület hiába szerepel gazdasági területként a rendezési tervekben, 
teljes mértékben működésképtelen, használhatatlan és a beruházni, fejleszteni kívánó 
vállalkozók számára alkalmatlan a terület.  
A hasznosításra vonatkozó kérelem vizsgálatát mindenképpen javaslom, hiszen az 
önkormányzat számára is fontos, hogy az ÉK-i terület mielőbb működőképessé váljon. 
 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Szabó Péter alpolgármester: Jó, ha van az önkormányzat tulajdonában hasznosítható 
terület, de kicsit visszás, hogy a vállalkozó érdekében adjuk el. Mi a garancia arra, hogy 
történik előrelépés, ha eladjuk? Valószínű, hogy ő is értékesíteni szeretné a 
területrendezést követően. 
Az ingatlanon lévő kutat be kellene méretnünk, hogy milyen a víz minősége. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Jelentős költségekkel jár a hasznosítás előkészítése, 
abban kell dönteni, hogy elindítsuk-e. Vizsgáljuk meg a lehetőségeket többféle 
megközelítésből. 
 
A jelenlévők támogatták a javaslatot. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, miszerint 
készítsük elő hasznosításra ezt a területet, vizsgáljuk meg a lehetőségeket, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 

5 
 



A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

80./2017.(08.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 1309 
hrsz-ú ingatlan jelenlegi helyzetével, állapotával, hasznosítási lehetőségeivel 
kapcsolatban készítsen előterjesztést a testület részére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: 2017.november 1. 

 
 6. napirend - Előterjesztés a 023/1, 0 23/5 és a 030 hrsz-ú Natura2000 
  besorolású ingatlanok legeltetéses karbantartásáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Miután Önkormányzatunk újra tulajdonosként vehette 
birtokba a repülőtéri területeket, lehetőségünk nyílt felmérni állapotukat és az azokat 
terhelő kötelezettségeket. 
Az ingatlanok a Natura2000 természetvédelmi besorolás alá tartoznak és a területen 
különösen védett az ürgeállomány. Van egy intézkedési terv, ami kötelezettségeket ró az 
önkormányzatra. Az egyik ilyen elvárás, hogy a gyepkezelést legeltetéses módszerrel is 
biztosítani szükséges. Ez korábban is biztosított volt a területen, Dobó István 
balatonkenesei székhelyű vállalkozó látta el ezt a feladatot. Megkeresett most bennünket, 
hogy a továbbiakban is szeretné az eddigi tevékenységét folytatni. 
Mivel a terület kezelését legeltetéses módszerrel is kell biztosítanunk, így a tervezetben 
bérleti vagy használati díj meghatározására nem került sor, hiszen a tevékenység elősegíti 
a kötelezettségünk végrehajtását. 
A kiküldött tervezettel kapcsolatban annyi a változás, hogy Dobó úr kérte a hosszabb 
időtartamra szóló megállapodást. Így nem 2018. december 31-ig tartó időszakra kötnénk 
szerződést, hanem határozatlan időre 60 napos felmondási idővel.  
 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el észrevétel, ellenvélemény, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot azzal a 
változtatással, hogy határozatlan idejű legyen a szerződés, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

81./2017.(08.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a 023/1, a 023/5 és a 030 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, Natura2000 besorolású 
ingatlanok karbantartására, legeltetési célú használatára megállapodást köt Dobó 
István (Balatonkenese, Benczúr Gy.u.20.) gazdálkodóval. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a megállapodás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
 7. napirend - Együttműködési megállapodás a Veszprém Megyei 
 Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Megkeresett bennünket a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, szintén egy együttműködési megállapodás reményében.  
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Korábban a repülőtér területén alkalomszerűen végeztek vezetéstechnikai tréninget, 
ennek a tapasztalatai alapján kezdeményezték egy hosszabb távú együttműködés 
kialakítását. 
Kérelmük alapján a repülőtéri terület egy kis részét (az 5. számú kapu közelében a 
kiszolgáló utak és a helikopter beállók közötti aszfaltozott területet) szeretnék rendszeres 
jelleggel igénybe venni és ott vezetéstechnikai tréning gyakorlását végezni. 
A tréningen és szakmai képzésen részt vennének a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, 
önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az ez 
irányú szakágazatokban foglalkoztatottak. 
Tekintettel a kiemelt közfeladatot ellátó szervezetre, a szervek közötti kitűnő 
együttműködésre valamint arra, hogy az igényelt tevékenység részünkről semmilyen 
erőforrás illetve eszközigényt nem követel meg, javasoljuk a tevékenység végzésének 
térítésmentes biztosítását. 
A megállapodás tervezetben azonban rögzítésre került, hogy a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság előzetes egyeztetés alapján a településünk területén lévő veszélyhelyzetek 
megelőzése érdekében a veszélyeztető tényezők, források csökkentéséhez, 
megszüntetéséhez segítséget nyújt, pld. kidőlt fa elszállítása, veszélyes fa kivágása, stb. 
Továbbá az Igazgatóság vállalja, hogy évente a település oktatási, nevelési 
intézményeiben a katasztrófavédelmi szervek tevékenységét bemutatja, azzal 
kapcsolatosan szakemberei útján felvilágosítást, oktatást tart. 
 
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? 
A képviselő-testület támogatta az együttműködés kialakítását. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az Önkormányzat 
közötti együttműködési megállapodást az elhangzottak szerint, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

82./2017.(08.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja és 
elfogadja a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a megállapodás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.szeptember 1. (a megállapodás aláírására.) 
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