
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 5./2017. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 
17-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Sikosné Szücs 
Marianna képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Szabó Péter alpolgármester, 
Öveges János képviselő 
Hiányzik igazoltan: Dr. Kun Gazda Melinda képviselő  
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László jegyző 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelenteket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  
Ismertette a napirendet. Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - határozathozatal 
nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné és Öveges János képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 6 igen szavazattal- határozathozatal nélkül elfogadta a 
hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A jelentős értékű vagyonhoz kapcsolódóan a témakörben 
javasolta a zárt ülés elrendelését. A zárt ülés elrendelésének lehetőségét a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában 
rögzített felhatalmazás biztosítja. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
Aki egyetért azzal, hogy a repülőtér vagyont érintő témakörben zárt ülés keretében 
folytassuk munkánkat, mivel a nyilvános tárgyalás az önkormányzati érdekeket sértené, 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

26./2017.(III.17.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a „Tájékoztató és döntéshozatal a Veszprém-Szentkirályszabadja 
repülőtér birtokba adási eljárása ügyében” című napirendet zárt ülésen 
tárgyalja. 
A zárt ülés elrendelését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában rögzített 
felhatalmazás alapján állapította meg a Képviselő-testület. A jelentős értékű 
vagyonhoz kapcsolódóan az önkormányzat üzleti érdekét sértené a napirend 
nyilvános tárgyalása. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
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