
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 1./2017. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-
án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Dobi 
Sándorné képviselő, Szabó Péter alpolgármester,  
Hiányzik igazoltan: Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Öveges János képviselő, Kovácsné 
Szabó Csilla képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző, Kovács Zsolt műszaki ügyintéző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné  
 
Napirend:    
 

1.) 2017. évi ülésterv 
2.) Polgármesteri illetmény és alpolgármesteri tiszteletdíj változása 
3.) Polgármesteri szabadság ütemezése 
4.) Polgármesteri Hivatal létszámkerete 
5.) Támogatási döntés módosítása 
6.) Pályázati felhívás önkormányzati szántó haszonbérbeadásáról 
7.) Közterületek elnevezése 
8.) P6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat közös konzorciumban való benyújtása 
9.)  Iskolák kötelező felvételi körzete -  véleményezés  

10.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek 
módosítása – véleményezés  

11.)  Rákóczi Szövetség megkeresése 
12.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László 
jegyző urat, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel határozatképes. Kovácsné Szabó Csilla, dr. Kun Gazda Melinda és Öveges János 
képviselő jelezte távolmaradását. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet. Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 4 igen szavazattal - határozathozatal 
nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Sikosné Szücs Marianna képviselőt és Szabó Péter 
alpolgármestert. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 4 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  elfogadta 
a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
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 1. napirend -  2017. évi ülésterv 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az előterjesztésben láthattátok, hogy milyen napirendi 
pontokat ütemeztünk be az éves üléstervünkben. Természetesen ez egy kiinduló pont, ha 
szükséges, az év során is módosíthatjuk.  
Kiegészítésre, módosításra nem érkezett javaslat. 
Van-e kérdés az üléstervvel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a 2017. évre vonatkozó üléstervet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 4 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

1./2017.(01.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre 
vonatkozó üléstervet elfogadja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
 2. napirend - Polgármesteri illetmény és alpolgármesteri tiszteletdíj változása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: 2016. december 20-án jelent meg a Magyar Közlönyben 
egy törvénymódosítás a polgármesterek illetményváltozásával kapcsolatosan. 
2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetén, amely ránk is vonatkozik, a 
polgármester bére az államtitkár illetményének (997.170,-Ft)  az 55%-a. A Mötv. pontosan 
meghatározza mind az illetmény, mind a költségtérítés mértékét. A polgármesteri illetmény 
vonatkozásában nincs a testületnek mérlegelési lehetősége.  
A polgármesteri illetmény a változások miatt 2017.január 1-től bruttó 548.444,-Ft-ra 
változott. A változások érintik a költségtérítést is, a polgármesteri költségtérítés az 
illetmény 15 %-a, ami  bruttó 82.260,-Ft. 
A megváltozott polgármesteri illetmény hatással van az alpolgármesteri tiszteletdíjra is. Az 
alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről is a képviselő-testület jogosult dönteni. 
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a főállású polgármester illetményének 
50%-a lehet, az új polgármesteri bértáblázat alapján ez az összeg 274.222,-Ft, az 
alpolgármesteri tiszteletdíj ennek maximum 90%-a lehet. (246.800,-Ft). 
Ennek alapján az alpolgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére a következő javaslatot 
teszem: 
A tiszteletdíjat 75%-os mértékben, a költségtérítést pedig a jogszabályi 15%-ban javaslom 
megállapítani. Ez összegszerűen bruttó 185.100,-Ft tiszteletdíjat és bruttó 27.765,-Ft 
költségtérítést jelent. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők egyetértettek a javasolt összegekkel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a két határozati javaslatot. 
Aki tudomásul veszi, hogy Gyarmati Katalin polgármester illetménye 2017.január 1-től havi 
548.400,-Ft bruttó összeg, költségtérítése 2017. január 1-től havi 82.260,-Ft bruttó összeg, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 4 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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2./2017.(01.26.)KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gyarmati Katalin 
polgármester illetményét 2017.január 1-től havi 548.400,-Ft bruttó összegben, 
költségtérítését 2017.január 1-től havi 82.260,-Ft bruttó összegben tudomásul veszi. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Aki elfogadja, hogy Szabó Péter alpolgármester tiszteletdíja 2017.január 1-től havi bruttó 
185.100,-Ft összegben, költségtérítése 2017. január 1-től havi bruttó 27.765,-Ft 
összegben legyen megállapítva, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 4 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

3./2017.(01.26.)KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Péter 
alpolgármester tiszteletdíját 2017.január 1-től havi bruttó 185.100,-Ft összegben, 
költségtérítését 2017. január 1-től havi bruttó 27.765,-Ft összegben állapítja meg. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 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 2017. évi szabadság mértéke: 53 nap. Ebből 12 napot március 
31-ig kell kivenni. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki jóváhagyja a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését az előterjesztésben 
foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 4 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

4./2017.(01.26.)KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Gyarmati 
Katalin polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését a határozat mellékletét 
képező dokumentum szerint. 
Felelős: Szántód László jegyző 

 
 4. napirend - Polgármesteri Hivatal létszámkerete 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A korábbi üléseken már jeleztem, hogy ettől az évtől a 
Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok változásai, bővülései miatt többletterhek 
jelentkeztek a pénzügyön. 
A Hivatal köztisztviselői létszáma az elmúlt években folyamatosan csökkent. A létszám 
2012.évben 10 fő köztisztviselő, 1 fő fizikai alkalmazott volt, 2013-2014-ben 9+1 fő, 2015-
től 7+1 fő volt. 
A hivatal saját gazdálkodási feladatain túl ellátja az óvoda intézmény és az összes 
önkormányzati feladatkör gazdálkodási-pénzügyi feladatait is. Jelentős pluszt okoz például 
az éves közmunka programok közfoglalkoztatottaihoz kapcsolódó munkavégzés, az 
alkalmazottak teljes munkaügyi, bér- és adóügyi ügyintézése. A közfoglalkoztatottak 
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átlaglétszáma 2015-16-ban 14 fő. Ezek átlaglétszámok, ennek a többszörösét 
foglalkoztattuk. 
A pénzügyi-gazdálkodási területen a csoport létszáma soha nem volt megfelelő, az elmúlt 
két évben is szükségünk volt külső segítség igénybevételére, hogy a könyvelési, 
gazdálkodási feladatellátás tartani tudja a határidőket, a különböző beszámolók 
elkészülhessenek. Megbízási szerződéssel és vállalkozói szerződéssel összesen két főt 
foglalkoztattunk. 
Az ASP rendszer bevezetésével a feladatellátás informatikai támogatottsága nőtt, 
azonban a különböző bizonylatok, folyamatok rögzítése időigényesebbé vált. 
Az ASP-t kizárólag a hivatali állományban lévő köztisztviselő használhatja, külsős nem 
dolgozhat benne, számára jogosultság kérése nem lehetséges. A rendszer folyamatosan 
figyeli, monitorozza a munkavégzést. A rendszer alkalmas arra, hogy a felsőbb szervek 
naprakészen figyeljék, hogy ki, mikor és mennyit használta. Az adatszolgáltatások, 
beszámolók késése esetén már bírság kiszabását is kezdeményezhetik a felügyeleti 
szervek. 
A naprakész önkormányzati működés alapfeltétele a megfelelő feladatellátás a pénzügyi-
gazdálkodási területen. Ahhoz, hogy ennek eleget tudjunk tenni, szeretnénk, ha a testület 
engedélyezné a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének két fővel történő megemelését. 
Az elmúlt időszakban is igénybe vettünk 2 fő külsős segítségét a feladatok ellátásához, 
ezek költsége a költségvetésben szerepelt. 
A vállalkozóval az ASP rendszer indulása miatt a szerződésünk 2016.december 31-i 
dátummal megszűnt, a megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy várhatóan március 
végéig segítheti munkánkat. 
A létszám növekedéshez kapcsolódó költségek nem okoznak nagyságrendi változást a 
költségvetésben, várható plusz költség 1-2 millió Ft lenne. 
Összehasonlítva a létszámokat a hasonló nagyságú településeknél látható, hogy a 3 fős 
pénzügyi iroda alacsony létszámúnak tekinthető, általában 5 fővel látják el a feladatokat. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a javaslatot, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámkerete 2 fő álláshellyel 
emelkedjen, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 4 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

5./2017.(01.26.)KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal létszámkeretének 2 fő álláshellyel történő 
megemeléséhez. Az ehhez szükséges fedezetet 2017.évi költségvetésében 
biztosítja. 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére 
 

 5. napirend - Támogatási döntés módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Képviselő-testület 2016. augusztus 25-i ülésén döntött 
arról, hogy támogatást nyújt a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesületnek.  
Az augusztusi döntést követően szeptember hónapban került Önkormányzatunk nehéz 
pénzügyi helyzetbe a reptéri ingatlanok végrehajtásához kapcsolódóan, így az 
előfinanszírozást nem tudtuk teljesíteni. 
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A támogatást a pénzügyi helyzetünk rendeződését követően tudtuk átutalni az 
Egyesületnek. Ennek alapján szükségesnek tartjuk a 40/2016.(08.25) Kt. határozat 
módosítását úgy, hogy az előfinanszírozás utófinanszírozásra változzon. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan? 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot a 
Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület támogatására vonatkozó korábbi határozat 
módosítására, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 4 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

6./2017.(01.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 
40/2016.(08.25.) Kt. határozatát és 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 biztosított vissza nem térítendő működési támogatás kifizetési módját 
előfinanszírozásról utófinanszírozásra változtatja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
 6. napirend - Pályázati felhívás önkormányzati szántó  haszonbérbeadásáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan kapacitással, 
hogy a tulajdonában lévő művelhető területeket gondozza, ezért célszerű ezeket a 
területeket haszonbérbe adni, megelőzve a művelés elmaradásából adódó szankciókat, 
esetleges büntetéseket. A haszonbérbeadás előnye, hogy az önkormányzat bevételhez 
jut, és nem kell pénzt költenie pl.: parlagfű mentesítésre. 
Önkormányzatunk tulajdonát képezi a Szentkirályszabadja 097/1 helyrajzi számú 3010 m2 
területű 7,31 aranykorona értékű szántó, ami jelenleg nincs haszonbérbe adva. 
A haszonbérbeadás feltétele a nyílt pályáztatás, amelyben a bérbeadás időtartama 
maximum 10 év lehet. 
Javaslom a terület pályázati úton történő bérbeadását. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatosan?   
 
A képviselők támogatták a "Mosó"-ban lévő ingatlan bérbeadását, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 4 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

7./2017.(I.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a tulajdonában álló Szentkirályszabadja 
097/1 hrsz-ú külterületi szántó földterületének hasznosítására pályázati felhívást tesz 
közzé a mellékelt pályázati felhívás alapján. 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázati felhívást tesz 
közzé, melyben haszonbérletre ajánlja fel a következő ingatlant: 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 13. (péntek) 13 óra (írásban, 1 példányban) 
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Benyújtás helye: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi S. 
u. 12. 

A pályázatot zárt borítékban kell leadni, melyen fel kell tüntetni: 
Önkormányzati termőföld haszonbérlete 

2017. február 13. 13.00-ig felbontani tilos. 
  
Pályázat bontása: 2017. február 13. 13 óra 00 perckor az önkormányzati nagytermében. A 
pályázat bontása nyilvános, melyre külön meghívót nem küldünk. 
A pályázatnak tartalmazni kell: 
Mellékelt pályázati adatlapot valamint a pályázati adatlaphoz tartozó nyilatkozatokat. 
Eredményhirdetés: a bontást követő 30 napon belül Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el és dönt a pályázat eredményéről. A Képviselő-
testület döntését 5 munkanapon belül minden pályázó kézhez kapja. 
 A haszonbérletre vonatkozó feltételek: 
• A haszonbérlet időtartama határozott idejű a szerződésben szereplő kezdő időponttól 
számított 5 évig érvényes. 
• A haszonbért időszakonként utólag, de legkésőbb a naptári év végéig kell teljesíteni 
(december 31.) a haszonbérbeadó által kiadott számla ellenében átutalási formában. 
• A haszonbérlő köteles az ingatlant rendeltetésszerűen használni, azt jó gazda 
gondosságával szakszerűen művelni. 
Eredménytelen a pályázat amennyiben pályázó: 
• Az ajánlattételi határidő után nyújtotta be az ajánlatát 
• Nem felel meg a felhívásban foglalt feltételeknek 
• Helyett más nyújt be ajánlatot 
A benyújtott ajánlatokkal kapcsolatosan hiánypótlásra nincs lehetőség. 
Érdeklődni: Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal, 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
Tel.: 88/599-310 
 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
 7. napirend - Közterületek elnevezése 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Önkormányzatunkhoz javaslat érkezett a Malomvölgyben 
található belterületen lévő utcák elnevezésével kapcsolatosan. 
 
A 675/7 hrsz-ú belterületi utcára a javaslat: „Felsődomb utca”  
A 675/25 hrsz-ú belterületi utcára a javaslat „Alsódomb utca”  
A 675/32 hrsz-ú belterületi utcára a javaslat „Hűvösvölgy utca”. Erre javasolnám, hogy 
Petőfi Sándor utca legyen, hiszen az iskola hátsó bejárata még Petőfi utca, ez pedig 
annak a folytatása. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan?   
 
A képviselők megtekintették az érintett utcák térképkivonatait, s támogatták a két lakossági 
és a polgármesteri javaslatot az elnevezéseket illetően. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a 675/7 hrsz-ú utca elnevezése Felsődomb utca, a 675/25 hrsz-ú 
utca elnevezése Alsódomb utca, a 675/32 hrsz-ú utca elnevezése Petőfi Sándor utca 
legyen, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 4 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

8./2017.(I.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 
beérkezett utcanév javaslatok alapján úgy dönt, hogy az alábbi ingatlanok 
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vonatkozásában a közterület elnevezési eljárást a közterületek elnevezéséről 
és házszámozás szabályairól szóló 6/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet 
szabályai szerint megindítja: 
1. 675/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út – Felsődomb utca 
2. 675/25 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út – Alsódomb utca 
3. 675/32 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út – Petőfi Sándor utca 
Felhatalmazza Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
  8. napirend - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat közös  konzorciumban 
való benyújtása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Balatonalmádi Önkormányzatával közösen szeretnénk 
pályázatot benyújtani erő- és munkagépek beszerzésére. 
A beszerezni kívánt eszközök: ágaprító, padkakasza, árokásó adapter, árokásó kanál. 
Összesen bruttó:2.438.400,-Ft összegben. 
A 75%-os támogatás mellett 25%-os önrészt kell az önkormányzatnak biztosítani. 
Saját erő: 609.600,-Ft gépbeszerzés 
       40.400,-Ft projektmenedzsment költsége 
Összesen: 650.000,-Ft saját erő szükséges. 
 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan? 
A Képviselő-testület megvitatta a pályázaton beszerezni kívánt eszközöket, a pályázat 
feltételeit és támogatta a közös konzorciumban való benyújtást. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 kódszámú külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése című pályázat benyújtásával kapcsolatban, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 4 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

9./2017.(I.26.) Kt. határozat: 
1. A Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
Kormányának felhívása alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati 
programjában tagként a Balatonalmádi Város Önkormányzatával (mint konzorciumi 
vezető) közös konzorciumban megvalósuló a 2. célterületen belül függesztett és 
vontatott munkagép és eszközök beszerzésére pályázatot nyújt be. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi taggal való 
tárgyalások lefolytatására, valamint a konzorciumi megállapodás előkészítésére és a 
„Konzorciumi együttműködési Megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására” 
elnevezésű dokumentum aláírására. 
3. A Képviselő-testület a pályázati projekt megvalósításához, az eszközbeszerzéshez 
szükséges 609.600,-Ft önrészt valamint a projektmenedzsmenti feladatokhoz 
szükséges 40.400,-Ft pénzösszeget 2017.évi költségvetésében biztosítja . 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: (értesítés megküldésére) 

 
 
 

7 
 



9. napirend -  Iskolák kötelező felvételi körzete -  véleményezés 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Képviselő-testület 2016. november 24-i ülésén már 
véleményezte az iskolák kötelező felvételi körzeteit a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
megkeresése alapján. 
A Veszprémi Járási Hivatal egy törvénymódosítás miatt most ugyanezt kéri tőlünk.  
Településünk vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító iskola: 
 
037137 - Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola  
8192 Hajmáskér, Iskola u. 1. 
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 
Szent István Király Tagiskolája 
8225 Szentkirályszabadja, József A. u. 6. 
 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan? 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal egyetért a kötelező felvételt 
biztosító iskola kijelölése vonatkozásában, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 4 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

10./2017.(01.26.) Kt.határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által megküldött, az 
iskolák felvételi körzetéhez kapcsolódó dokumentumot és településünk 
vonatkozásában azzal egyetért az alábbiak szerint: 
Szentkirályszabadja község számára a kötelező felvételt biztosító iskola: 
037137 - Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola  
                8192 Hajmáskér, Iskola u. 1. 
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola Szent István Király Tagiskolája 
8225 Szentkirályszabadja, József A. u. 6.                   
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.február 15. (megküldés az illetékes járási hivatal felé) 

 
10. napirend - Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

 önkormányzati rendeletek módosítása – véleményezés 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotta a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét.  
A rendelet módosítását a 15%-os minimálbér, és a 25%-os garantált bérminimum emelése 
mellett, élelmiszer beszerzési árainak emelkedése tette szükségessé. 
A módosító rendelet-tervezet valamint a hatályos egységes szerkezetű rendelet kiküldésre 
került. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Társulási Megállapodás alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata által 
elkészített, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-
tervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban valamennyi – 4 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

11./2017.(01.26.)KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Társulási Megállapodás alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata által 
elkészített, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet. A Képviselő-testület véleményezési jogkörében elfogadásra 
javasolja a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.január 31. (a tájékoztatásra) 
 
11. napirend - Rákóczi Szövetség megkeresése 
 

Gyarmati Katalin polgármester: A Rákóczi Szövetség elnöke dr. Halzl József ismét 
megkereste önkormányzatunkat, miszerint Felvidéken (Szlovákia) beiratkozási 
ösztöndíjprogram támogatását kéri. 
Magyar iskolákba szeretnék beíratni a gyerekeket, ehhez kérnek támogatást. 
A testület 2012-től fogva minden évben nyújtott támogatást 4 tanulónak, azaz 4x10.000,-
Ft-ot évente. 
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 főt támogassunk. 
A képviselők egyetértettek a 4 fő tanuló fejenkénti 10.000 Ft összegű támogatásával. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy támogassuk a Felvidéken meghirdetett, 
magyar iskolába beíratott gyermekek „Beiratkozási Ösztöndíj Programját ”4 x 10.000 Ft, 
azaz összesen 40.000,-Ft összeggel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 4 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

12./2017.(01.26.)KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Rákóczi 
Szövetség által a Felvidéken meghirdetett, magyar iskolába beíratott 
gyermekek „Beiratkozási Ösztöndíj Programját ”4 x 10.000 Ft, azaz összesen 
negyvenezer forint összeggel támogatja a 2017.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 

 
 12. napirend - Észak-Balatoni Térség Regionális Települési szilárdhulladék-
kezelési  Önkormányzati Társulás 2016. évi beszámolója 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás projektvezetője továbbította részünkre a 
Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  
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Van-e hozzászólás, kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás 2016. évi beszámolóját, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 4 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

13./2017.(01.26)KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás 2016.évi tevékenységéről szóló beszámolót.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
 13. napirend - Vegyes ügyek 
 
Gyarmati Katalin polgármester a Vegyes ügyek keretében néhány pontban tájékoztatta a 
Képviselő-testületet: 

• szabadságot december 23-án és december 27-30. között, illetve január 11-én 
vettem ki 

• a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepség úgy gondolom, jól sikerült 
(Tarisznyások együttes színvonalas műsort adott) 

• a jeges utcák miatt folyamatos volt a településen az utak síkosság-mentesítése, 
sajnos az ingatlanok előtti járdákat is az önkormányzati dolgozók takarították, mert 
a lakók -tisztelet a kivételnek- nem gondoskodtak a saját épületük előtti 
járdaszakasz megfelelő karbantartásáról, a vonatkozó rendelkezések ellenére sem. 

• kedden találkoztunk a BudaWest Zrt. ügyvédeivel, várjuk a válaszukat 
• Település kül- és belterületén elszaporodott rókák helyzete, a vadásztársaság 

tájékoztatása alapján 10 rókát a településen már elfogott a rókacsapda, összesen 
30 db rókát kaptak el a külterületet is beleszámítva. A befogott rókákat külterületen 
kilőtték a vadászok. 

• január 31-én igazgatási szünetet rendelünk el, mert egész nap nem lesz áram, így 
fűtés sem 

• Hermanics József helyi lakos megkeresése: szobor készítése-felajánlás. Hermanics 
úr a településen évtizedekkel ezelőtti bűncselekmény áldozataira emlékezve egy 
szoborkompozíciót szeretne készíteni, illetve az elhunytak hozzátartozóinak pedig 
egy ökumenikus istentiszteletet szervezni. 

• ma kaptam emailt Szabó Gellért szentkirályi polgármestertől, hogy sajnos még 
messze van az összeg ahhoz, hogy a Szent István szobor elkészülhessen 
Sajószentkirálynak, további egyeztetések szükségesek 
 

A képviselők megvitatták az elhangzottakat, valamennyien egyetértettek abban, hogy 
Hermanics József szobor felajánlása nem lelne kedvező fogadtatást az érintettek és a 
lakosság részéről a bemutatott terv alapján. 
Szabó Péter alpolgármester elmondta, hogy az Esze Tamás utca síkosság mentesítése 
elmaradt vagy nem megfelelően történt. Fel kell hívni a vállalkozó figyelmét, hogy végezze 
a munkáját hatékonyabban, mert az úton maradt hó eljegesedik a forgalom miatt. 
Sikosné Szücs Marianna képviselő véleménye szerint bírságolni kell azon lakosokat, akik 
nem mentesítik az ingatlanuk előtti járdaszakaszt a jégtől, hótól. Nem lehet mindent elvárni 
az önkormányzattól.  
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