
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
 
Szám: 4./2017. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
március 13-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Sikosné Szücs Marianna képviselő, 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Dobi Sándorné képviselő, Szabó Péter 
alpolgármester 
Hiányzik: Öveges János képviselő, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné  
 
Napirend:    
 

1.) Döntéshozatal haszonbérleti pályázatról 
2.) Előterjesztés a lomtalanítással és a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban 
3.) Előterjesztés EFOP – 1.5.2. pályázat benyújtásával kapcsolatban 
4.) Előterjesztés határozat módosításáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód 
László jegyző urat. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet. Aki egyetért a napirenddel, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 5 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  - 5 igen szavazattal- határozathozatal nélkül 
elfogadta a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 
Öveges János képviselő megérkezett 14.05 órakor, a jelenlévő képviselők létszáma 
6 főre nőtt. 
 
 1. napirend - Döntéshozatal haszonbérleti pályázatról 

Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A január 26-i ülésen már 
döntöttünk a 097/1 hrsz-ú ingatlan haszonbérletére vonatkozó pályázati kiírásról. 
Korábbi időszakban nem hasznosítottuk ezt a területet, a kiírást is egy érdeklődő 
jelentkezése miatt indítottuk el. 
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A pályázat benyújtási határidejéig két pályázat érkezett be, minimális eltéréssel a 
haszonbérleti díj vonatkozásában. 
A kiírás nem részletezte azt, ha esetleg több pályázat is érkezik, mi lesz a követendő 
kiválasztási eljárás, nem rögzítette az esetleges versenyeztetés szabályait sem. 
A támadhatóság elkerülése miatt javaslom, hogy a Képviselő-testület vonja vissza a 
pályázati kiírást és megfelelő előkészítés után írjuk ki azt ismételten. 
Van-e kérdés, javaslat az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Észrevétel nem hangzott el a jelenlévők részéről, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy Képviselő-testület visszavonja a 097/1 hrsz-ú ingatlan 
haszonbérletére vonatkozó pályázati kiírást és az új pályázati kiírás előkészítése 
elkezdődjön, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

22./2017.(III.13.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
visszavonja a 097/1 hrsz-ú ingatlan haszonbérletére vonatkozó pályázati 
kiírást. Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére és az új pályázati kiírás előkészítésére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.április 15. 

 
 2. napirend - Előterjesztés a lomtalanítással és a szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatban 
 
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő 14.15 órakor megérkezett, a jelenlévő képviselők 
létszáma 7 főre nőtt. 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A Veszprémi 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Zrt tájékoztatót tartott 
polgármestereknek március 7-én, ahol többek között az idei lomtalanításról volt szó. 
Ez minden évben településünkön is nagy gondot okoz, hiszen a felhívások, 
szórólapok ellenére sok olyan hulladék is kikerült, ami nem minősült lomnak és a 
szolgáltató nem szállította el.  A faluképet, hogy védjük, az önkormányzat szállította 
el a szemetet, ami igen nagy anyagi ráfordítást, költséget jelentett a tavalyi évben is. 
A Szolgáltató tájékoztatott bennünket, hogy ettől az évtől a lomtalanítás rendszere 
átalakul és a közterületi gyűjtés helyett a gyűjtőpontos lomtalanítást vezetik be. Ez 
azt jelenti, hogy a lomok gyűjtésére ki kell jelölnünk egy területet, s a lakosok csak 
ide helyezhetik el a lom jellegű hulladékaikat, majd a gyűjtési időszak lejártát 
követően a szolgáltató innen szállítja el azokat. 
A Szolgáltató feltételként határozta meg, hogy olyan terület jelölhető ki, mely zárható 
és körbekerített.  
Véleményünk szerint a kijelölt területen szükséges biztosítani átvevő személyzetet, 
hogy csak a Szolgáltató által elszállítható lomok lerakására kerüljön sor. 
Áttekintettük a településen lévő önkormányzati területeket, zárhatósága miatt 
javasoljuk a 02/6 hrsz-ú, volt pellengátor, jelenleg falugazdai telephely kijelölését 
lomtalanítási gyűjtőpontként.  
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2017.április 3-án (hétfőn) kerülne sor a lom szállítására, a gyűjtőponti elhelyezésre 
pedig az április 1-i (szombat) és április 2-i (vasárnap) napok állnának a lakosság 
rendelkezésére. A gyűjtőponton a falugazda gondoskodna a megfelelő átvételről. 
A Szolgáltató jelezte, hogy változás lesz a településen található szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek vonatkozásában is. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
miatt folyamatosan megszüntetésre kerülnek a hulladékgyűjtő szigetek is, emiatt 
településünk vonatkozásában is csak egy sziget működhet tovább. 
Jelenleg két sziget működik a településen az egyik a Kossuth utcán a Honi ABC 
mögötti területen, a másik pedig a Rákóczi utcán található, a játszótér mögött. 
Azt tapasztaljuk, hogy a Kossuth utcán lévő gyűjtő sokszor rendezetlen, s a szemetet 
gyakran mi szállítjuk onnan el. Javaslom, hogy a településképi szempontokat is 
figyelembe véve ezt a szigetet szüntessük meg. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
Szabó Péter alpolgármester: Mielőbb tájékoztassuk a lakosságot a változásról, 
nyomatékosítani kell a kihelyezés tiltását. Javaslok egy közös szemétgyűjtés 
meghirdetését.  

Öveges János képviselő támogatta a szemétgyűjtés megszervezését, gépjárművet 
is felajánlott az elszállításhoz. A nagyobb "illegális telepeket" is folyamatosan fel kell 
számolni.  
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Baráti Kör Egyesület is szervez szemétgyűjtést, 
lehetne csatlakozni. 
 
Sikosné Szücs Marianna képviselő: Májusban szoktuk meghirdetni. 
 
Szabó Péter alpolgármester: Sajnos a kerti szemét lerakása is egyre gyakoribb. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Két részből áll a határozati javaslat, egyrészt, aki egyetért a lomtalanítás 
gyűjtőpontos formában történő lebonyolításával, másrészt pedig, hogy a Kossuth 
utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetésre kerüljön a határozati javaslat 
szerint kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

23./2017.(III.13) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy 2017.évben a Veszprémi Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft által szervezett lomtalanítást gyűjtőpontos 
lomtalanítás formájában biztosítja. 
A Képviselő-testület a Szolgáltató kérésére, a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetése miatt úgy határoz, hogy a Kossuth utcán 
található szelektív hulladékgyűjtő szigetet megszünteti. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
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 3. napirend - Előterjesztés EFOP – 1.5.2. pályázat benyújtásával 
 kapcsolatban 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Balatonfüred városa megkereste 
önkormányzatunkat pályázati programban történő közös részvétel ügyében. 
Az érintett pályázat az EFOP-1.5.2 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben pályázat. 
A pályázaton kizárólag konzorciumban lehet indulni. Balatonfüred a maximálisan 
lehívható pályázati támogatást szeretné lehívni. 
Balatonfüred városa gesztorként ellátja a pályázati eljáráshoz, megvalósításhoz és 
elszámoláshoz kapcsolódó feladatokat. 
A mi esetünkben a pályázat lehetőséget adhat arra, hogy a meglévő 
rendezvényeinket pályázati támogatásból valósíthassuk meg, illletve a hátrányos 
helyzetűeknek segítséget nyújtsunk. A lebonyolításhoz pályázati támogatásból 20 
órában pályázati mentor valamint 20 órában pályázati asszisztens foglalkoztatására 
van lehetőségünk, illetve minimális eszközbeszerzés vagy felújítás is megvalósulhat. 
A pályázat előkészítése még nem zárult le, így még nincs konkrét költségvetési 
tervezet, amely részletesen tartalmazza a településünkre jutó tételeket. A pályázati 
költségvetés a települési lakosságszámok arányában kerülne kialakításra. A tervezett 
pályázati időszak 3 év, további fenntartási időszak nincs. 
A pályázat támogatása 100%-os intenzitású. 
A pályázatot március végéig kell benyújtani, ezért Balatonfüred városa mielőbb kéri a 
döntést a csatlakozásról, hiszen ezt követően lehet a részletes programot, 
költségvetést kidolgozni. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
Szabó Péter alpolgármester számítása szerint kb. 25 millió Ft felhasználása válna 
lehetővé a személyi juttatás levonása után. 

Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Milyen célokra pályáznánk? 

Gyarmati Katalin polgármester: Többek között roma közösség építése, hátrányos 
helyzetű családok segítése, stb. 

Szabó Péter alpolgármester: A tinédzser korosztály programokkal való elfoglalása, 
megcélzása fontos. 

Egyéb hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk csatlakozzon az EFOP -1.5.2 Humán 
közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben című pályázat 
megvalósítására létrejövő konzorciumhoz, s a konzorcium vezetését és a gesztori 
feladatokat Balatonfüred Város Önkormányzat lássa el, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

24./2017.(III.13) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy csatlakozik az EFOP -1.5.2 Humán közszolgáltatások 
fejlesztése az Észak-Balatoni térségben című pályázat 
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megvalósítására létrejövő konzorciumhoz. A konzorcium vezetését 
és a gesztori feladatokat Balatonfüred Város Önkormányzat látja el.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére és az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
 4. napirend - Előterjesztés határozat módosításáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A testület legutóbbi ülésén döntött a 456/1 hrsz-
ú ingatlan átminősítéséről. 
A döntést követően a kérelem benyújtása után az illetékes földhivatal jelezte, 
hogy a határozatban szükséges lenne feltüntetni azt is, hogy az átsorolás során 
milyen besorolásúra változik az ingatlan. 
Javasoljuk, hogy az átminősítést követően „kivett, beépítetlen terület és büfé” 
besorolású legyen az ingatlan. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet.  
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület módosítsa a 19./2017.(II.23.) Kt. 
határozatát, s a tulajdonában lévő 456/1 hrsz-on nyilvántartott, „kivett közterület, 
büfé” megnevezésű ingatlant a törzsvagyonból történő kivonja és a 
forgalomképtelen törzsvagyon besorolású ingatlant a forgalomképes üzleti 
vagyonhoz sorolja át „kivett, beépítetlen terület és büfé” megnevezéssel, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

25./2017.(III.13) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
módosítja a 19./2017.(II.23.) Kt. határozatát az alábbiak szerint: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul a tulajdonában lévő 456/1 hrsz-on nyilvántartott, 194 m2 
alapterületű, „kivett közterület, büfé” megnevezésű  ingatlan 
törzsvagyonból történő kivonásához és a forgalomképtelen törzsvagyon 
besorolású ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonhoz sorolja át „kivett, 
beépítetlen terület és büfé” megnevezéssel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a 
vonatkozó földhivatali eljárás  lebonyolítására, a hatályos 
vagyonrendelet módosításának előterjesztésére valamint ingatlanvagyon 
kataszterben a forgalomképes ingatlan vagyoni körbe történő 
átvezetésre.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
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 5. napirend - Vegyes Ügyek 

Gyarmati Katalin polgármester néhány pontban tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
elmúlt és az előttünk álló időszak eseményeiről:  

 - A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett a belterületi utak felújítására 85 %-
os támogatási aránnyal 2017. május 2-i benyújtási határidővel. Ha a Petőfi Sándor 
utca 37. szám alatti vállalkozások hozzájárulnának a telephely útjának felújítási 
költségeihez, megfontolandó lenne a támogatási igény benyújtása többek között erre 
a feladatra is. 

Szabó Péter alpolgármester: Át kellene azt az útszakaszt adni a vállalkozásoknak. 
Az Esze Tamás utca felújítása is időszerű lenne. 

Öveges János képviselő: A községi csapadékvíz elvezetés is nagyon sürgető 
feladat. 

A hozzászólások után Gyarmati Katalin polgármester folytatta a tájékoztatást: 

 - A következő hét kedd és szerdai napjain szabadságon leszek a Zoboraljai 
Kistérségi összejövetel miatt. 

 - A katolikus egyház levélben megkeresett, hogy Csécsi Józsefné részére 
Szent István Napi díj átadását javasolja. A hatályos kitüntetésre vonatkozó 
önkormányzati rendeletünk szerint ilyen adományozható címünk nincs, megkeresem 
Berkes urat, hogy pontosítsák benyújtott javaslatulat. 

 - Március 15-i nemzeti ünnepünk megemlékezésére március 14-én 17.00 
órakor kerül sor a Szobor parkban, mindenkit várunk. 

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el a jelenlévők részéről, Gyarmati 
Katalin polgármester a testületi ülést 14.45 órakor berekesztette. 

 

kmf. 

 

 

 Gyarmati Katalin     Szántód László 
    polgármester           jegyző 
 
 
 
 
 
 Sikosné Szücs Marianna    Szabó Péter 
  képviselő     alpolgármester 
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