
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 24./2017. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 
30-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Dobi 
Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Öveges János képviselő, Szabó 
Péter alpolgármester 
Hiányzik igazoltan: Sikosné Szücs Marianna képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné  
 
Napirend:    
1. Szentkirályszabadja Község 2017.évi költségvetési rendeletének módosítása 
2. Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
3. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
4. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és az elhelyezésükre 
vonatkozó településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletről 
5. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
6. Előterjesztés Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
7. Előterjesztés forgalmi korlátozó táblák kihelyezéséről 
8. Előterjesztés a 89/3 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
9. Előterjesztés a Bursa Hungarica pályázatról 
10. Előterjesztés együttműködési megállapodásról a Veszprém Megyei Rendőr- 
főkapitánysággal 
11. Előterjesztés ügyvédi szolgáltatásról 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László 
jegyző urat, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel határozatképes. Sikosné Szücs Marianna képviselő jelezte távolmaradását. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, amelyet egy ponttal javasolt bővíteni. 12. 
napirend: 12.Védőnői szolgáltatás biztosítása. 
Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kovácsné Szabó Csilla képviselőt és Szabó Péter 
alpolgármestert. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  elfogadta 
a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
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Gyarmati Katalin polgármester: Napirend előtt tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 
tegnap, 2017. november 29-én a Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság kibővített 
ülésén valamennyi napirend részletes tárgyalása megtörtént. A bizottsági ülésről készült 
jegyzőkönyv tartalmazza a bizottság határozatba foglalt javaslatait a Képviselő-testület 
felé. 
 
1.napirend - Szentkirályszabadja Község 2017.évi költségvetési rendeletének 
módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Az Önkormányzat 2017.évi 
költségvetését érintően előirányzat-módosításra tettünk javaslatot. 
A Szivárvány Óvoda vonatkozásában bérjellegű megtakarítás volt, s ezt az összeget 
kellett átcsoportosítanunk eszközbeszerzésre, beruházásra: laptop-ot kellett vásárolnunk a 
vezető óvónőnek, mert tönkrement a számítógépe, élelmezésvezetőnek a számítógépére 
WinMenza programot kell vásárolnunk, s telepíttetnünk. Csaptelep cserére szorult, illetve 
konyhai eszközt (jénai tálakat) vásároltak, csoportszobába 2 db játékfotelt. Karácsony 
közeledtével a csoportok játékokat vásárolnak, melynek összege szintén bekerült a 
költségvetésbe. 
A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szintén bér jellegű megtakarításunk volt. 
Megtakarításunk kb. 4,3 millió Ft-ot tesz ki. 
A Pénzügyi- Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, s elfogadásra 
javasolta a módosításokat. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan?   
A képviselők részéről nem hangzott el észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8. /2017.(XII.01.) önkormányzati rendelete  

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

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
2. napirend - Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Az önkormányzatok a helyi 
adókról szóló törvény értelmében kaptak felhatalmazást adók bevezetésére. 
Községünkben helyi iparűzési adó és magánszemélyek kommunális adója létezik a 
jelenleg hatályos rendelet alapján. Szükséges felülvizsgálnunk a helyi adóinkat, mivel ha 
az önkormányzat 2018. január 1-jétől kíván adóemelést bevezetni, akkor azt legkésőbb 
2017. december 1-jén ki kell hirdetni.  
A helyi iparűzési adó mértéke jelenleg 1,8%, a kommunális adó mértéke adótárgyanként 
7.500,-Ft. A kommunális adó mértékét utoljára 2012.évben változtatta meg a testület, 
akkor 5.000,-Ft-ról emelkedett 7.500,-Ft-ra 2013.évi hatálybalépéssel. 
A törvény alapján településünkön a kommunális adó mértéke maximum 28.652,7,-
Ft/adótárgy lehet. Ezzel szemben jelenleg 7.500,-Ft/adótárgy az összeg. A helyi iparűzési 
adó mértéke 1,8%, ami maximum az adóalap 2%-a lehetne. 
Az előzetes adategyeztetések, információgyűjtések alapján a kommunális adó 
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vonatkozásában tettetek javaslatot minimális szintű emelésre vonatkozóan. Mi is 
támogathatónak és szakmailag elfogadhatónak tartunk egy kis mértékű adóemelést e 
tekintetben. A helyi iparűzési adó kulcsának emelésére nem érkezett javaslat illetve annak 
emelését mi sem javasoljuk. 
A Pénzügyi- Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság 8.500,-Ft/adótárgy összeget javasolt a 
2018. évtől. 
Van-e kérdés, egyéb javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők egyetértettek a  Pénzügyi- Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság javaslatával 
mindkét adónem vonatkozásában. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki elfogadja, hogy 
2018. január 1-től a kommunális adó mértéke 8.500 Ft/adótárgy legyen és a helyi 
iparűzési adó mértéke 1.8 %-ról ne változzon és így kerüljön be a rendelet-tervezetbe, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

93./2017.(XI.30.) Kt határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adók 
felülvizsgálata során az alábbi javaslatok rendeletbe történő beépítését támogatja: 
1. a helyi iparűzési adó mértéke változatlan marad 1,8%-os mértéken 
2. a magányszemélyek kommunális adójának mértékét 2018.január 1-től 8.500,-
Ft/adótárgy mértékben határozza meg. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A helyi iparűzési adó vonatkozásában a településen 
működő háziorvosok kérelmet nyújtottak be helyi iparűzési adó mentesség 
vonatkozásában. 
A törvény alapján a testület jogosult a háziorvos és védőnő vállalkozó számára 
mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési 
adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, 
adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell 
lennie. Éves szinten a háziorvosok (felnőtt és gyermek) iparűzési adója együtt mintegy 
52.000,-Ft-ot jelentett. A kérelmekben foglaltak alapján javasoljuk a háziorvos vállalkozók, 
vállalkozások helyi iparűzési adó alóli mentességének beemelését a helyi rendeletbe. 
A Pénzügyi- Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta ezt a 
napirendi pontot. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
A képviselők támogatták a javaslatot. 
 
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő bejelentette érintettségét. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Aki támogatja, hogy Dr. Kun Gazda Melinda képviselőt ne 
zárja ki a Képviselő-testület a döntéshozatalból, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodás szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

94./2017.(XI.30.) Kt határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem 
zárja ki a döntéshozatalból Dr.Kun Gazda Melinda képviselőt az „Előterjesztés a helyi 
adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról” című napirend döntéshozatalából. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki elfogadja a 
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háziorvos vállalkozók helyi iparűzési adó alóli mentességének beemelését a helyi 
rendeletbe kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodás szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

95./2017.(XI.30.) Kt határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adók 
felülvizsgálata során támogatja a háziorvosok helyi iparűzési adó mentességével 
kapcsolatos szabályozás előterjesztés szerinti beépítését a rendeletbe. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a helyi adórendelet módosítását, 
egységes szerkezetbe foglalását. 
Aki elfogadja a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását az előző döntések 
figyelembevételével, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
9./2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 
5/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
3. napirend - Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Önkormányzatunk ismételten 
pályázatot nyújtott be a testület döntése alapján szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz. 
Ebben az évben 24 erdei m3 mennyiségű fát igényeltünk. A Belügyminisztérium 
tájékoztatása alapján a teljes mennyiségre kaptunk vissza nem térítendő támogatást. A 
támogatás mértéke 426.720,- Ft, mely támogatási összegen felül 30.480,- Ft önrészt kell 
biztosítanunk, illetve a szállítás költségét kell állnia az Önkormányzatnak. 
A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2017. december 15. napjáig nyújtható be, 
a kérelmek elbírálására a kérelmek beérkezési sorrendjében kerül sor, a rendelkezésre 
álló tűzifa mennyiségéig. 
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mértéke háztartásonként legalább 
1 m3 lehet. 
A Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is, s elfogadásra javasolták. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan? 
 
A Képviselő-testület támogatta a rendelet megalkotását. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki elfogadja a 
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 
rendelet-tervezetet, 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 
10./2017.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás  
jogosultsági feltételeiről 
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
4. napirend - Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és  tilalmáról és az elhelyezésükre 
vonatkozó településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletről 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A vonatkozó jogszabályok alapján 
az önkormányzatoknak rendeletet kell alkotniuk a reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezése és az ezekhez kapcsolódó településképi bejelentési eljárás témájában. 
A településképi rendelet és a településképi arculati kézikönyv megalkotásának határidejét 
2017. december 31-re módosították, azonban előírták, hogy településképi rendelet 
hiányában az önkormányzatoknak meg kell alkotniuk a reklámok, reklámhordozók és 
cégérek elhelyezésének feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról 
szóló önkormányzati rendeletet. 
A településképi rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatják az önkormányzatok a helyi 
reklámrendeletet, mivel a reklámokra vonatkozó előírások is bekerülnek majd a 
településképi rendeletbe. Terveink szerint 2017 decemberében fogjuk tárgyalni a 
településképi rendelet-tervezetet, mely tartalmazza majd többek között a jelen rendelet 
tervezetben foglaltakat is, tehát a jelen rendelet egy átmeneti időszakban, a településképi 
rendelet elfogadásáig maradna hatályban. 
A Pénzügyi- Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta a 
rendelet-tervezetet. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A Képviselő-testület részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló  önkormányzati rendelet-
tervezetet, 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 
11./2017.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, 
feltételeiről és tilalmáról és az elhelyezésükre vonatkozó településképi bejelentési 

eljárásról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
5. napirend - Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Önkormányzatunknak évente 
jelentési kötelezettsége van az önkormányzati tulajdonú ingatlanainak vagyoni adatairól. 
Ennek ellenőrzéséhez megkértük a település földkönyvének aktuális állapotát az illetékes 
földhivataltól. 
Ennek során illetve a helyszínen történt egyezetés alapján derült ki, hogy a 
vagyonrendeletünk illetve nyilvántartásunk nem tartalmaz egy kisméretű ingatlant. Az 
ingatlan a 0109/52 hrsz-ú terület, mely a tulajdoni lap szerint „kivett pince”,103 m2 
térmértékű, a település DNY-i részén terül el, közvetlenül az erdős területek 
szomszédságában, nehezen megközelíthető helyen.  
A terület csaknem szabályos téglalap alakú, melyen kb. 10 m2-es lapostetős betonpince 
található. A telek bekerítve nincs, gondozatlan, elhanyagolt, közműellátottsága sincs. 
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A területről készült értékelés is, hogy a nyilvántartásba az összes szükséges adattal 
bekerülhessen, a megállapított forgalmi értéke 40.000,-Ft. 
Szükséges többek között az önkormányzati vagyonrendeletbe, majd a vagyonkataszterbe 
felvezetni az ingatlant, ehhez a vagyonrendelet módosítása szükséges. 
A Pénzügyi- Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s 
elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatosan? 
A képviselő-testület támogatta a vagyonrendelet módosítását. Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítását, 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 
12./2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
6. napirend - Előterjesztés Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: 2013.június 30-tól közzé kell 
tennünk a Nemzeti Jogszabálytár rendszerében az elfogadott és kihirdetett új 
rendeleteinket, valamint a módosított rendeleteket is. 
Ezek mellett azonban találhatóak még olyan rendeletek melyek hatályosak, de az NJT 
rendszerébe még nem kerültek be, mivel módosításukra nem került sor a rendszer 
indulása óta. Ezen rendeletek felülvizsgálatát és rendszerezését megkezdtük és javaslattal 
élünk a hatályon kívül helyezésekre. 
A hatályon kívül helyezésről rendeletet kell alkotni, melyet a Képviselő-testületnek el kell 
fogadni. 
Két rendelet hatályon kívül helyezését javasoljuk: 
1. önkormányzati rendelet a lakáshoz jutás támogatására vonatkozó helyi szabályokról 
2. önkormányzati rendelet a kommunális célú beruházások támogatásának rendjéről  
Mindkét rendelet vonatkozásában elmondható, hogy az alapjául szolgáló, felhatalmazást 
adó törvény már nem hatályos. Ezen felül a „lakástámogatási” rendelet megalkotásakor az 
ilyen célra biztosított állami normatíva megfelelő felhasználása volt a cél, azonban ilyen 
normatíva már évek óta nincs. 
A közműépítéshez kapcsolódó költségek vonatkozásában jelentős változások történtek 
ebben az évben. A kiépítéshez, előkészítéshez kapcsolódó eljárások, szolgáltatások 
költségei részben ingyenessé váltak. E rendeletek az elmúlt négy évben nem kerültek 
módosításra, aktualitásukat vesztették, ezért javasoljuk a hatályon kívül helyezésüket. 
A Pénzügyi- Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s 
javasolták elfogadását. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatosan?   
 
A Képviselő-testület részéről nem hangzott el észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13./2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
7. napirend - Előterjesztés forgalmi korlátozó táblák kihelyezéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Évek óta probléma a települést 
érintő, településen keresztül haladó kamion illetve nehéz gépjármű forgalom. Ezen 
nehézgépjárművek útvonal rövidítés céljából gyakran közlekednek a településen keresztül 
vezető utakon. A lakosság részéről az elmúlt időszakban több megkeresés érkezett, 
valamint a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Szülői Közössége is jelzéssel élt a 
tehergépjármű forgalommal kapcsolatban, kérve, hogy tiltsuk ki a településről a 20 t-nál 
nehezebb teherautókat, mivel azokat több szempontból is veszélyesnek tartják. 
Veszélyesek a gyalogosokra és kerékpárosokra, mivel a teherautók útvonala nem csak a 
falun keresztül áthaladó kerékpárutat érintik, hanem orvosi rendelőt, óvodát és játszóteret 
is, nem beszélve az ebből eredő por és zajhatásról. A 20t „súlykorlátozó”, valamint azt 
kiegészítő „kivéve célforgalom” tábla kihelyezése a lakott terület kezdetét jelző tábla alá, 
segíthetne abban, hogy visszaszorítsuk azokat a tehergépjárműveket, amelyek csak át 
akarnak haladni a településünkön, hogy ezáltal útvonalaikat tudják rövidíteni. 
A Pénzügyi- Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s 
javasolták az elfogadását. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatosan?   
 
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő: A forgalmi korlátozó táblák kihelyezése vajon el fogja 
rettenteni a szabálytalanul behajtókat? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A rendőrség, a körzeti megbízott ígéretet tett arra, hogy 
ellenőrzésekkel segítik az eredményességet. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal, miszerint 
helyezzük ki a korlátozó táblákat, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

96./2017.(XI.30.) Kt határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.)KPM-BM együttes rendelet 14.§ l) 
bekezdése értelmében 20t „súlykorlátozó”, valamint azt kiegészítő „kivéve célforgalom” 
táblát helyez el az összes Szentkirályszabadja bevezető útszakaszain található, lakott 
terület kezdetét jelző táblák alá. 
 
8. napirend - Előterjesztés a 89/3 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba 
kerüléséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Az Erkel Ferenc utcában található 
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a 89/3 hrsz.-ú ingatlan, amely a rendezési terv szerint is az út kialakításához szükséges. A 
terület kivett út besorolású, azonban még magántulajdonban van. Az előző években több 
ok miatt is meghiúsult az érintett terület átadása, melynek oka, hogy több alkalommal is 
változott a terület tulajdonosi összetétele, valamint a megküldött nyilatkozatok az 
esetleges szerződéskötéshez hiányosak voltak. Jelenleg a területnek hét tulajdonosa van, 
akik – mint résztulajdonosok - tanúkkal nyilatkozták, hogy a tulajdonukban álló 
Szentkirályszabadja, 89/3 hrsz.-ú kivett utat az önkormányzatnak átadják. 
Az ingatlan megszerzése az önkormányzat rendezési tervében meghatározott, megfelelő 
úthálózat kialakítását szolgálja. Az utak karbantartását eddig is az önkormányzat végezte, 
az érintett ingatlan vonatkozásában a későbbiekben is így fog működni.  
A 89/3 hrsz.-ú ingatlan összesített értéke bruttó 342.000,-Ft. 
A Pénzügyi- Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s 
javasolták elfogadását. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan? 
 
A Képviselő-testület részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy kerüljön a 89/3 hrsz-ú terület önkormányzati tulajdonba, s 
készítsük elő a terület átadására vonatkozó szerződést, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

97./2017.(XI.30.) Kt határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet alapján 
elfogadja az önkormányzati vagyon gyarapítását a 89/3 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. 
Az önkormányzat tulajdonába kerül a 89/3.hrsz-ú 251m2-es kivett közút ingatlan.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a terület átadására vonatkozó 
szerződést készítse elő Dr. Hegedűs Tamás ügyvéd úr közreműködésével. A Képviselő-
testület az ügylethez szükséges kiadásokat költségvetéséből biztosítja.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.január 30. (a szerződések előkészítésére, előterjesztésére) 
 
9. napirend - Előterjesztés a Bursa Hungarica pályázatról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Az elmúlt években eddig minden 
évben csatlakoztunk a pályázati rendszerhez, és az önkormányzat jelentős támogatást 
nyújtott a pályázóknak. 
Ebben az évben 6 db pályázat érkezett a tavalyi 9 pályázattal szemben. 
A pályázati támogatás 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre 
vonatkozik. 
A pályázat elszámolása pontos és rendszeres, az év közben végzett diákok és a 
tanulmányaikat egyéb ok miatt megszakító hallgatók részére elutalt összeg az 
önkormányzat számlájára visszakerül.   
A beérkezett pályázatokat és az elmúlt időszak támogatásait figyelembe véve javasoltam a 
Képviselő-testületnek, hogy 6.000,-Ft/fő/hó összegben határozza meg a támogatás 
összegét. 
A Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is, s 7.000,-Ft elfogadását javasolták 
határozatukban a Képviselő-testület felé. 
Van-e hozzászólás, egyéb javaslat? 
A Képviselő-testület támogatta a 7.000 Ft/fő/hó összegű ösztöndíj megállapítását. 
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Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy 7.000,-Ft/fő/hó támogatást kapjanak a pályázók, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

98./2017.(XI.30.) Kt határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett „A” típusú pályázat keretében 6 pályázót 
támogat 7.000,-Ft/fő/hó összegben. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017. december 8. (a támogatási döntések megküldésére)  
 
10. napirend - Előterjesztés együttműködési megállapodásról a Veszprém Megyei 
Rendőr- főkapitánysággal 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Megkeresett bennünket a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, mint a repülőtéri területek tulajdonosát és 
kezdeményezték együttműködés megvalósítását hasonló feltételekkel, mint ahogyan a 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal már korábban tettük. 
Alkalomszerűen szeretnének vezetéstechnikai tréninget végezni a repülőtér területén. 
Részünkről semmilyen erőforrás illetve eszközigényt nem követel meg, ezért javasoljuk a 
tevékenység végzésének térítésmentes biztosítását. 
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vállalja, hogy felkérés alapján a település 
oktatási, nevelési intézményeiben a rendőrség tevékenységét bemutatja, azzal 
kapcsolatosan szakemberei útján felvilágosítást, oktatást tart. 
A Pénzügyi- Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is, s 
elfogadásra javasolták. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A Képviselő-testület részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Önkormányzat és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság közötti 
együttműködési megállapodást, az kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

99./2017.(XI.30.) Kt határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja és elfogadja a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat közötti együttműködési 
megállapodást. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 
a megállapodás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.december 20. (a megállapodás aláírására.) 
 
11. napirend - Előterjesztés ügyvédi szolgáltatásról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Június 29-i határozattal 
döntöttünk arról, hogy a lakosság részére biztosítunk ingyenes ügyvédi ügyfélfogadást, 
tanácsadást, s erre vonatkozóan megállapodást kötöttünk Dr. Perger Orsolya 
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ügyvéddel2017.szeptember 1-től 2017.október 31-ig tartó időszakra. A szolgáltatásért az 
30.000,-Ft/hó összeget fizetettünk ki. 
13 helyi lakos vette igénybe az ingyenes szolgáltatást, s kapott ügyvédi segítséget. A 
lakosok részéről pozitív visszajelzés érkezett a tanácsadással kapcsolatosan. 
A tapasztalatok alapján úgy látjuk, hogy továbbra is lenne igény erre a szolgáltatásra. 
Javasoljuk a testületnek, hogy amíg a lakosság részéről van igény erre az ingyenes jogi 
tanácsadásra, ismét kössünk szerződést dr. Perger Orsolya ügyvéddel 2018. január 1. - 
2018. február 28. közötti időszakra, azokkal a feltételekkel, amelyeket a korábbi 
megállapodás is tartalmazott. 
A Pénzügyi- Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is, s 
elfogadásra javasolták még két havi időtartamra a szolgáltatás finanszírozását. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatosan? 
 
A Képviselő-testület részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja, hogy a lakosság részére biztosítandó ingyenes ügyvédi ügyfélfogadásra, 
tanácsadásra vonatkozóan kössünk megállapodást Dr. Perger Orsolya ügyvéddel 2018. 
január 1-től 2018. február 28-ig, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
100./2017.(XI.30.) Kt határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
lakosság részére biztosítandó ingyenes ügyvédi ügyfélfogadásra, tanácsadásra 
vonatkozóan megállapodást köt Dr. Perger Orsolya ügyvéddel (8200 Veszprém, Kossuth 
u.10. 1/014) a 2018.január 1-től 2018.február 28-ig tartó időszakra. A szolgáltatás díja: 
30.000,-Ft/hó. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 
a szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.december 20. (a szerződéskötésre) 
 
12. napirend – Védőnői szolgáltatás biztosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az önkormányzat a védőnői feladatellátást teljes 
munkaidőben foglalkoztatott védőnő foglalkoztatásával látja el. Kovácsné Hima Ildikó 
tartós távollétében (gyermekvállalás miatt) a helyettesítését Lukács-Böszörményi Orsolya 
látta el 2017 januárjától. A helyettes védőnő jelezte, hogy várandós, így el kellett 
kezdenünk a felkészülést az újabb helyettesítés biztosítására.  
Az elmúlt időszakban két pályázati felhívást tettünk közzé a helyettes védőnői feladatok 
ellátására, azonban egyik felhívásra sem érkezett pályázat. A kiírt pályázati eljárást 
eredménytelennek kel nyilvánítanunk és újabb pályázati felhívást közzétennünk. 
Lukács-Böszörményi Orsolya jelezte, hogy egészségi állapota a terhesség időszakában 
nem megfelelő a munka ellátására, úgyhogy november elejétől szabadságát tölti és a mai 
naptól pedig betegszabadságon van. 
A pótlásról mindenképpen gondoskodnunk kell, így egyeztettünk Borbélyné Horváth Anikó 
veszprémi védőnővel, aki átmenetileg vállalja a helyettes védőnői feladatok ellátását. 
Borbélyné Horváth Anikó 2018.január 15-ig vállalta a feladatok ellátását. 
Lukács-Böszörményi Orsolya védőnő szabadság ideje alatt is ő helyettesítette, s 
december 1-től vállalná heti két alkalommal kedden és csütörtökön a megbízást. Teljes 40 
órás foglalkoztatást nem vállalhat a körzete mellett. Ez ideiglenes megoldás, de 
pillanatnyilag más lehetőségünk nincs. Hiány van a védőnőkből. 
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A Pénzügyi- Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is, s 
elfogadásra javasolták  Borbélyné Horváth Anikó 2018.január 15-ig történő megbízását. 
Vitára bocsátom a napirendet. 
 
Szabó Péter alpolgármester: Anyagi ráhatással, cafeteria juttatással nem tudnánk 
elcsábítani? 
 
Dobi Sándorné képviselő: A helyettesítést határozott idejű munkavégzéssel tudja ellátni, 
miért adná fel a jelenlegi biztos, határozatlan idejű munkaviszonyát? 
 
Egyéb hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a 
napirendet. 
Aki egyetért azzal, Borbélyné Horváth Anikó lássa el a védőnői feladatokat 2017. 
december 1.-2018. január 15. között, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

101./2017.(XI.30.) Kt határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi védőnői 
munkakör vonatkozásában a helyettesítésre kiírt pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja. A védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására 2017.december 1-től 
2018.január 15-ig megbízza Borbélyné Horváth Anikó védőnőt. 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármester, hogy a 
helyettesítésre vonatkozó új pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon. 
Felhívja Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.december 1. (helyettesítési megbízás aláírására) 
      2017.december 8. (új pályázati felhívás közzétételére) 
    
13. napirend – Vegyes ügyek 
 
Gyarmati Katalin polgármester a Vegyes ügyek keretében néhány pontban tájékoztatta a 
Képviselő-testületet: 
 
- Az előkészítési fázisban van a 62 év felettiek részére a karácsonyi csomagok biztosítása 
- Elkészült a falu karácsonyfájának biztonságos rögzítését szolgáló tartószerkezet, Kiss 
Tamás falugazda és csapata közreműködésével 
- Korábban tárgyaltuk az 1309 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot és a testülettől 
felhatalmazást kaptunk az előkészítésre valamint a jelenlegi állapot vizsgálatára. Az 
előzetes adatgyűjtéseink alapján a területen található kút vizsgálata, feltárása nem 
egyszerű feladat, idő- és pénzigényes. Ahhoz, hogy megfelelő mintát vegyünk a kútból és 
azt megvizsgáltassuk százezres nagyságrendű kiadásra van szükség, ezen felül 
jelentkeznek az értékbecslési költségek. Kérem, hogy a testület vizsgálja felül a korábbi 
szándékát a felmerülő költségek ismeretében. 
 
Öveges János képviselő elmondta, hogy véleménye szerint a terület önkormányzati 
tulajdonban maradása a terület fejlődése szempontjából fontos szempont. Javasolja, hogy 
az ingatlan maradjon önkormányzati tulajdonban, az érintett gazdasági terület rengeteg 
lehetőséget hordoz magában, inkább azt kellene megvizsgálni, hogy az önkormányzat 
milyen eszközökkel tud segíteni a mostani, fejlődést akadályozó körülmények 
megszüntetésében, hiszen a terület működőképessé tétele mind az önkormányzat, mind 
az érintettek előnyére válna, jelentős bevételek származhatnának az ottani gazdasági 
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