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Jegyzőkönyv 

 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Kovácsné 
Szabó Csilla képviselő, Öveges János képviselő, Szabó Péter alpolgármester 
Hiányzik igazoltan: Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Sikosné Szücs Marianna 
képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné  
 
Napirend:    
 
1.) Előterjesztés lejárt határidejű határozatokról  
2.) Beszámoló a védőnői szolgálat 2017. évi működéséről 
3.) Beszámoló a 2017.évi közművelődési tevékenységéről 
4.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017.évi működéséről 
5.) Beszámoló a Képviselő-testület 2017.évi munkájáról 
6.) Szentkirályszabadja Község 2017.évi költségvetési rendeletének módosítása 
7.) Előterjesztés igazgatási szünetről 
8.) Előterjesztés az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft kérelméről 
9.) Előterjesztés a 2018.évi belső ellenőrzési tervről 
10.) Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről 
11.) Előterjesztés a 2018.évi közvilágítási szerződésről 
12.) Előterjesztés a Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda téli szüneti zárva 
tartásáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód 
László jegyző urat, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt. Megállapította, hogy a 
Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Dr. Kun Gazda Melinda és Sikosné Szücs 
Marianna képviselő jelezte távolmaradását. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, amelyet egy ponttal javasolt bővíteni. 13. 
napirend: Az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 
támogatási szerződések megkötése. 
Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 5 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Szabó Péter alpolgármestert és Öveges János 
képviselőt. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  
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elfogadta a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 

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 ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

103./2017.(12.20.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. napirend - Beszámoló a védőnői szolgálat 2017. évi működéséről 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Lukács-Böszörményi 
Orsolya védőnő beszámolóját olvashattátok. Öröm, hogy 20 baba született ebben az 
évben és 11 várandós anyuka van a településen. Magas viszont a veszélyeztetettek 
száma, 6 fő. 
Olvashattuk, hogy a védőnőnek jó a kapcsolata az intézményekkel, óvodával és 
iskolával is. Az iskolai létszámnál láthattatok eltérést Orsi és a Képviselő-testület 
munkájáról szóló beszámolóban lévő adat között. Ennek oka, hogy Orsi a 
szeptemberi létszámot írta, én viszont a jelenlegit. 
2017. november 9-től Borbélyné Horváth Anikó látja el a védőnői feladatokat, 
helyettesíti Orsit, aki babát vár január végén. 
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan? 
 
A jelenlévők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Védőnői Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
104./2017.(12.20.) KT határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Védőnői Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló 
beszámolóját. 

 
3. napirend - Beszámoló a 2017.évi közművelődési tevékenységéről 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A beszámolóban olvashattuk, hogy a Nemzedékek 
Háza ismét programokban gazdag évet tudhat maga mögött. Állandó szolgáltatásai, 
a hét minden napján az érdeklődők rendelkezésére álltak/állnak. 
Színes, érdekes programokat tartottak. Kiemelném a beszámolóból, hogy 55 
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programot tartottak eddig 1500 ember részvételével az év során, ami úgy gondolom, 
nagyon magas szám. Öröm, hogy tényleg használják a falusiak a házat, igényt 
tartanak a programokra és értékelik azokat. 
Szeretnék köszönetet mondani Korbacsics Editnek, hiszen az év során készült 
plakátok, oklevelek, meghívók, képeslapok, s a naptár is az ő keze munkáját dicséri.  
Tartalmas évről szól a beszámoló, elfogadásra javaslom a testületnek. Köszönjük 
Korbacsics Edit és Martonné Nagy Mónika egész éves munkáját. 
A beszámolóhoz csatoltuk a 2018. évi programtervezetet is. 
Van-e kérdés, javaslat a beszámolóhoz kapcsolódóan?  
 
A jelenlévők egyetértettek a tartalmas programok ismertetésével, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a 2017. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

105. /2017 (12.20.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a 2017. évi közművelődési tevékenységről szóló 
beszámolót. 

 
4. napirend - Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017.évi működéséről 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Ahogy a beszámolóban is 
olvashattátok, jelenleg összesen 8 fő köztisztviselő (+polgármester) és 1 fő fizikai 
alkalmazott (hivatalsegéd, takarító) dolgozik a Polgármesteri Hivatalban.  
2017.év elején Szalainé Raft Alexandra ügyintéző áthelyezéssel átkerült a Veszprémi 
Járási Hivatalhoz. Pótlását a hivatalon belül Papp Tamásnéval oldottuk meg, akit 
beiskoláztunk anyakönyvvezetői tanfolyamra, melynek végén sikeres vizsgát tett. 
A 2017.évi költségvetés lehetőséget biztosított számunkra, hogy a pénzügyi-
számviteli területen létszámot emeljünk a megnövekedett terhek miatt. A 
meghirdetett pályázatokat követően csak a nyár végére sikerült eredményt elérnünk, 
ennek alapján a pénzügyi irodában Molnár Judit és Hegyi Nándor kezdték meg a 
munkát. Az év eleje óta használjuk a kötelezően bevezetésre került ASP informatikai 
rendszert a mindennemű pénzügyi, gazdálkodási feladataink ellátása során. 
2018.januártól az iratkezelés, a vagyongazdálkodás/vagyonkataszter, az ipari, 
kereskedelmi igazgatás, a hagyaték is az ASP rendszer keretében működik. 
Közfoglalkoztatásba átlagosan 10 fő vesz részt. Ebből 1 fő az óvodai konyhán segít, 
illetve 1 fő a szociális étkeztetés kiszállítását végzi.  
A dolgozók az éves továbbképzési terv szerint vettek részt a képzésekben. A 
képzések között jelentős helyet foglaltak el az ASP rendszerhez kapcsolódó 
képzések. 
Törvényességi felügyeleti eljárásunk ebben az évben nem volt, törvényességi bírság 
kiszabására nem került sor. A Veszprém Megyei Kormányhivatal ebben az évben is 
tartott közszolgálati ellenőrzést. Az ellenőrzés lezárását követően jegyzőkönyvben 
rögzítették, hogy a szabályok betartásával jártunk el, így utóellenőrzésre nem volt 
szükség. 
Már megindultak az előkészületek a 2018.évi országgyűlési választással 
kapcsolatosan, ami plusz feladatot terhel a hivatalra. 
Érdekesség még a beszámolóból, hogy a 2017. december 15-i állapot szerint a 
népesség - nyilvántartás adatai alapján az állandó lakosságszám 2237 fő. A 
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hivatalosan megküldött 2017.január 1-i létszámadat: 2095 fő. 
Láthattuk azt is, hogy szociális alapon is mennyi kifizetés történt az év során. 
Tartalmas beszámolót olvashattunk, köszönjük jegyző úr beszámolóját és munkáját. 
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan? 
 
Öveges János képviselő: Miért van különbség a központi lakosságszám és a 
nyilvántartás adatai között? 
 
Szántód László jegyző: A Magyar Államkincstár az előző év december 31-i állapot 
szerinti lakosságszámot közli, a helyi népesség-nyilvántartó rendszerünkben a napi 
lekérdezés a frissített aktuális állapot szerinti számot mutatja. Különbség van a 
lakónépesség és az állandó lakosok száma között, az előbbi tartalmazza a 
tartózkodási hellyel rendelkezőket is. 
 
Egyéb hozzászólás nem érkezett a jelenlévők részéről, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

106./2017.(12.20.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló polgármesteri 
beszámolót. 

 
5. napirend - Beszámoló a Képviselő-testület 2017.évi munkájáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Intézményeinkről próbáltam egy rövid tájékoztatót adni 
számotokra.  
Olvashattátok, hogy a jövő évben szükség lesz a hivatal épületében a festésre, hiszen 
számos esküvő is zajlik itt az épületben és az előtér már nagyon rossz állapotban van, 
omladozik a vakolat. Az EFOP nyertes pályázatunkból ezt meg is tudjuk majd 
valósítani. 
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 egy-
egy karácsonyi csomagot, mint a 62 év felettiek. 
Úgy gondolom, hogy idén a legnehezebb feladata a testületnek a reptér ügy végleges 
lezárása volt. Én szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját, hiszen nélkületek 
nem jutottunk volna előre. 
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Képviselő-testület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

107./2017.(12.20.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Képviselő-testület 2017. évi tevékenységéről szóló polgármesteri 
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beszámolót. 
 

6. napirend - Szentkirályszabadja Község 2017.évi költségvetési rendeletének 
módosítása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A 2017. november 30-i testületi ülésen a 
Polgármesteri Hivatal és a Szivárvány Óvoda költségvetését módosítottuk. A 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata költségvetésének módosítására most 
került sor, mivel egyeztetéseket kellett végrehajtani a Magyar Államkincstárral. A 
megfelelő helyre került a reptér kifizetésének összege, a 675 millió és a 3,5 millió Ft. 
Van-e kérdés a módosítással kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2017.évi költségvetési rendeletének módosítását, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14./2017.(XII.21.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről 
szóló 1./2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

7. napirend - Előterjesztés igazgatási szünetről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
lehetőséget biztosít az önkormányzatok részére igazgatási szünet elrendelésére. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt (december 27-29. között) a Hivatalban 
általános ügyfélfogadás nincs, azonban a halaszthatatlan intézkedést igénylő 
feladatok ellátásáról gondoskodunk, mind a három napon 2-2 fő látja el majd az 
ügyeletet. 
A Képviselő-testület döntését követően az igazgatási szünetről természetesen előre 
értesíteni fogjuk a lakosságot, így időben fel tudnak készülni a munkarendváltozásra. 
Mindezek alapján javasolom az igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotását. 
Van-e hozzászólás, javaslat a napirenddel kapcsolatba? 
 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az igazgatási szünetről szóló rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete 

a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet 
elrendeléséről 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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8. napirend - Előterjesztés az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft 

kérelméről 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A központi orvosi ügyeleti 
ellátási feladatokat 2017.július 1-től Veszprémben az Országos Orvosi Ügyelet 
Nonprofit Kft. látja el településünk részére. 
Az OEP finanszírozáson felül a szerződés szerint 46,-Ft/lakos/hó összeggel kell 
hozzájárulnunk a szolgáltatáshoz.  
Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa ügyvezető megkereste Önkormányzatunkat és 
javaslatot tett az orvosi ügyelet önkormányzati kiegészítő díjazásának emelésére. Az 
ügyvezető asszony 10%-os emelésre tett javaslatot. 
A megkeresésben foglaltak valamint az önkormányzat lehetőségeit figyelembe véve 
a kérelem támogatását javaslom 50,-Ft/lakos/hó összegben. 
Vitára bocsátom a napirendet. 
 
A képviselők részéről nem hangzott el ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, miszerint a 
központi orvosi ügyeleti ellátási feladatok önkormányzati hozzájárulása 46,-
Ft/lakos/hó összegről 50,-Ft/lakos/hó összegre változzon, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

108./2017.(12.20.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a központi 
orvosi ügyelet ellátás biztosítása érdekében az Országos Orvosi Ügyelet 
Nonprofit Kft-vel kötött feladat átadási-átvállalási szerződés III.2. 
pontjának módosítását 2018.január 1-i hatállyal jóváhagyja. A 
módosítással a 46,-Ft/lakos/hó önkormányzati kiegészítés 50,-Ft/lakos/hó 
összegre változik. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.december 29. 

 
9. napirend - Előterjesztés a 2018.évi belső ellenőrzési tervről 

 
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, ezután is a Szántó és Társa Bt. végzi, akik 
munkájával továbbra is elégedettek vagyunk. 
 
A 2018-as évben 2 területen végeznének nagyobb ellenőrzést: 

- A 2018. évi költségvetés tervezés szabályszerűségének ellenőrzése  
- Az étkezési díj megállapításának, beszedésének és elszámolásának 2017. évi 

vizsgálat utóellenőrzése 
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Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

109./2017.(12.20.) Kt határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat mellékletét 
képező - 2018. évi belső ellenőrzési tervét és utasítja a jegyzőt a 
tervezett ellenőrzések végrehajtására illetve a végrehajtáshoz 
szükséges megbízólevelek kiadására. 
Felelős: Szántód László jegyző 

 
10. napirend - Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Hettmann Ferenc Radnóti 
Miklós u. 11. szám alatti lakos, mint tulajdonos, kérelemmel fordult a testület felé, 
miszerint belterületbe szeretné vonni a 075/5 hrsz-ú terület telekosztását követően 
kialakuló külterületi 075/72 és 075/71 hrsz-ú ingatlanok közül a 075/71 hrsz-ú 
ingatlant. Az érintett ingatlan az Erdősétányon helyezkedik el. Természetesen a 
belterületbe vonási eljárás során felmerülő költségek az ingatlan tulajdonosát 
terhelik. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a belterületbe vonást, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki hozzájárul a 075/71 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásához, az kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

110./2017.(12.20.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
a 075/71 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásához a Szentkirályszabadja 
Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
9./2007.(IX.01.) rendeletben foglaltak alapján. A belterületbe vonási 
eljáráshoz kapcsolódó költségek az ingatlan tulajdonosát terhelik. 
Felelős: Kovács Zsolt műszaki ügyintéző 
Határidő: 2017.december 29. (a tulajdonos értesítésére) 
 

11. napirend - Előterjesztés a 2018.évi közvilágítási szerződésről 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A közvilágítás biztosítását 
jelenleg a Fényforrás Kft-vel (Litér, Petőfi u. 15.) kötött szerződés alapján látjuk el, 
mely szerződés 2017. december 31-én lejár. 
A szerződést 2014. évben kötöttük, majd minden évben 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 
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került. 
Mivel a szerződésünk 2017. december 31-én lejárna, a cég ügyvezetője 
kezdeményezte a szerződés meghosszabbítását.  
A jelenlegi szerződéshez képest 2018. január 1-jével változás lép fel az energiadíj 
területén. 

- az aktív elemek karbantartásra vonatkozó ár: 10,50 Ft/kWh/nettó/hó (itt nincs 
változás a korábbihoz képest) 

- a közvilágítás villamos energia ellátása a jelenlegi 15,20 Ft +adó/KW/h helyett  
17,50 Ft+adó/KWh-ra módosulna. 

Javaslom a szerződés hosszabbítását 2018.december 31-ig. 
Van-e hozzászólás, javaslat a napirenddel kapcsolatba? 
 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, miszerint a 
Fényforrás Kft-vel a közvilágítási szerződést hosszabbítsuk meg 2018. december 31-
ig a módosított árakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

111./2017.(12.20.) 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 2018. december 31-ig. A szerződés 
közvilágítás villamos energia ellátás díja 17,50 Ft+adó/KWh módosul. A 
szerződés egyéb rendelkezései illetve a karbantartás meghatározott árai 
továbbra is változatlan marad. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017. december 30.(a szerződéskötésre) 

 
12. napirend - Előterjesztés a Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda téli 

szüneti zárva tartásáról 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Fazekas Márta óvodavezető levélben kérte a 
Képviselő-testülettől az óvoda téli szüneti zárva tartásának határozatban történő 
jóváhagyását.  
A tervezett téli zárva tartás időtartama: 2017.december 22-től (péntek) - 
2017.december 29-ig (péntek). 
Utolsó nevelési nap: 2017.december 21. (csütörtök) Az iskolában sincs már pénteken 
oktatás, ezért kérte az óvodavezető, hogy az óvoda is szünetelhessen. 
Ezen időtartam alatt a nevelési és a konyhai munka szünetel. 
Az első nevelési nap: 2018. január 2. (kedd). 
Van-e hozzászólás, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Szivárvány Óvoda téli szüneti zárva tartását, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
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A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

112./2017.(XII.20.) Kt.határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda téli szüneti zárva tartásához 
2017.december 22-től 2017.december 29-ig vonatkozó időtartamra.  
Első nevelési nap: 2018.január 2. (kedd) 
Felelős: Fazekas Márta óvodavezető (a tájékoztatásért) 

 
13. napirend - Az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 azonosítószámú projekt 

Támogató Szerződés megkötése 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A 2017 márciusában 
benyújtott EFOP-1.5.2-16-2017-00016 azonosító számmal nyilvántartott 
„Humánszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni Térségben” című pályázat 
támogatásra került 499.908.000 Ft összköltséggel, 100 % támogatási intenzitással. A 
teljes projektösszegből településünk, mint konzorciumi partner 44.050.200,- Ft 100 % 
intenzitású támogatásban részesült. A szerződéskötés várható időpontja 2018. 
január. Gesztortelepülés Balatonfüred Város Önkormányzata, aki konzorciumi 
szerződés keretében kívánja megvalósítani a projektet az alábbi önkormányzatokkal: 
Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Felsőörs, Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly, 
Dörgicse. 
Az elnyert összegben szerepel bruttó 2,7 millió forint összegű beruházás is, amelyből 
a hivatal belső felújítását (festését) lehetne elvégezni. Szerepel eszközbeszerzés is, 
illetve rengeteg program a hátrányos helyzetű csoportok számára. Érdekesség, hogy 
a nyugdíjasokat is hátrányos helyzetűnek tekinti a pályázat. Egészségtudatosság, 
egészséges életmód megerősítése, munkaerő-piacon való megjelenés, kultúrák 
közötti párbeszéd erősítése is szerepet kap majd a pályázat során. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást a pályázati program 
megvalósítására és a vonatkozó támogatás és konzorciumi megállapodások 
aláírására. 
Van-e hozzászólás, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Milyen fenntartási kötelezettségeket ró a 
pályázat az önkormányzatra? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Mint említettem, 100 % a támogatás intenzitása, 
mivel programokra vonatkozik, nincs fenntartási kötelezettség. Biztosítanunk kell a 
szakmai koordinátor (Martonné Nagy Mónika) bérköltségét, a tervezett beruházás 
megvalósítását 2.7 millió Ft értékben, s a vállalt programok lebonyolítását. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki hozzájárul a projekt megvalósításához, s támogatja a szerződés aláírását, 
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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