
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 2./2018. 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 31-
én 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, Dr. Kun Gazda 
Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Öveges János képviselő, Sikosné 
Szücs Marianna képviselő, Szabó Péter alpolgármester,  
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:    
1. Előterjesztés a 2018.évi üléstervről 
2. Előterjesztés a Szent István Király Tagiskola vagyonkezelési szerződéséről 
3. Előterjesztés iskolák kötelező felvételi körzetéről 
4. Előterjesztés gépjármű beszerzéséről 
5. Előterjesztés terület bérbeadásáról 
6. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás 2017.évi tevékenységéről 
7. Előterjesztés a Polgármester éves szabadságának ütemezéséről 
8. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda nyári zárvatartásáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal - 7 fővel - határozatképes. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, majd szavazásra bocsátotta.  
Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 7 igen szavazattal - határozathozatal 
nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Dobi Sándorné 
képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  elfogadta 
a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 

1. napirend - Előterjesztés a 2018.évi üléstervről 
 

Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Az előterjesztésben látható, 
hogy milyen napirendi pontokat ütemeztünk be a 2018. évi üléstervünkben. 
Természetesen ez egy kiinduló pont, ha szükséges, az év során is módosíthatjuk.  
Kiegészítésre, módosításra nem érkezett a Képviselő-testület részéről javaslat.  
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
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bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a 2018. évre vonatkozó üléstervet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

4./2018.(01.31.) KT határozat: 
 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évre 
vonatkozó üléstervet elfogadja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
2. napirend - Előterjesztés a Szent István Király Tagiskola vagyonkezelési 

szerződéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Az általános iskolánk épületére 
és vagyontárgyaira az önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(továbbiakban: KLIK) között 2013. január 31-én vagyonkezelési szerződés jött létre. Egy 
kormányrendelet alapján a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a 
Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi 
szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább. 2017. január 1-
jétől a KLIK jogutódja a Veszprémi Tankerületi Központ. 2017. január 1-jétől a Hajmáskéri 
Gábor Áron Általános Iskola Szent István Király Tagiskola fenntartója a Veszprémi 
Tankerületi Központ. A tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg 
mindaddig, amíg a köznevelési közfeladatot a tankerületi központ látja el az ingatlanban. 
A Veszprémi Tankerületi Központ – a jogutódlásra tekintettel – kezdeményezte a 
korábbiakban a KLIK Veszprémi Tankerületével kötött vagyonkezelési szerződést alapul 
véve - az új, módosított vagyonkezeléssel, használattal kapcsolatos szerződés 
megkötését. Pontosításra került a gyakorlati tapasztalatok alapján az önkormányzati 
ingatlanhasználat mértéke és a hozzá kapcsolódó költségek fizetési rendje, valamint 
részletes szabályozásra kerültek az étkeztetéshez, mint önkormányzati feladathoz tartozó 
rendelkezések. A szerződés célja a Központ fenntartásában lévő Intézmény további 
zökkenőmentes működésének biztosítása. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
Szabó Péter alpolgármester: Az új vagyonkezelési szerződés tartalmazza továbbra is az 
önkormányzati rendezvények térítésmentes lebonyolítási lehetőségét? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Igen, abban nem történt változás. Levélben jelezzük a 
Központ felé a rendezvény időpontját, a mérőórák előzetes és utólagos leolvasása alapján 
kiszámlázott rezsiköltséget fizetjük csak. Probléma eddig sem volt, reméljük ezután sem 
lesz. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az önkormányzat és a Veszprémi Tankerületi Központ között létrejövő 
Vagyonkezelési szerződést, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 

2 
 



5./2018.(01.31.)KT határozat: 
  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az állami 
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervek tekintetében 
történt változások miatt a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola Szent István Király 
Tagiskola új vagyonkezelési szerződését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
jogutód szervezetével a Veszprémi Tankerületi Központtal (8200 Veszprém, 
Szabadság tér 15.). 
Az új vagyonkezelési szerződés aláírásával egyidejűleg az Önkormányzat és a KLIK 
között 2013. május 31-én létrejött és 2016. július 29-én módosított vagyonkezelési 
szerződés megszűnik. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a vagyonkezelési szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.február 28. (az aláírásra) 

 
 

3. napirend - Előterjesztés iskolák kötelező felvételi körzetéről 
 

Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A 2017. szeptember 28-i 
ülésünkön már véleményeztük az iskolák kötelező felvételi körzeteit a Veszprémi Járási 
Hivatal megkeresése alapján. A Járási Hivatal határozza meg és teszi közzé az iskolák 
felvételi körzeteit. 
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 a napirenddel kapcsolatban? 
 
A Képviselő-testület részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Járási Hivatal által megküldött, településünk vonatkozásában rögzített 
felvételi körzet meghatározást, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

6./2018.(01.31.) 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: 2018. február 15. (megküldés az illetékes járási hivatal felé) 
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4. napirend - Előterjesztés gépjármű beszerzéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Az elmúlt időszakban már 
tájékoztattalak Benneteket arról, hogy az önkormányzati feladatellátáshoz (elsősorban 
étkeztetés) használt Volkswagen Caddy típusú kisteherautónk komolyan meghibásodott. A 
motorhiba nem javítható, a működőképessé tételéhez legalább motorcserére lenne 
szükség. Az autószerelővel folytatott egyeztetések, az alkatrészkutatás alapján valamint a 
kocsi jelenlegi értéke, kora figyelembevételével nem gazdaságos a javítása és üzembe 
helyezése.  
Javasoltátok, hogy vásároljunk egy újabb gépjárművet. Az anyagi lehetőségeinket 
figyelembe véve, és az elmúlt évek gépjármű-használati tapasztalata alapján a két 
személy szállítására alkalmas, „dobozos” kivitelű jármű helyett egy nagy raktérrel 
rendelkező, de több személyt befogadni képes autó vásárlását tartjuk támogatandónak. 
A használtpiac áttekintését és a személyes megtekintést követően egy Fiat Dobló típusú, 
2007.évben üzembe helyezett, benzines autót javasolunk megvenni.   
A gépkocsi vételára 1.090.000,-Ft, ehhez jönnek még az ügyintézéshez, átíráshoz, 
eredetvizsgához kapcsolódó költségek, így a beszerzés mindösszesen 1.148.640,-Ft-ot 
igényel. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták az ismertetett gépjármű beszerzését. 
 
Szabó Péter alpolgármester arról érdeklődött, hogy a szintén cserére szoruló kisteherautó 
ügyében van-e előrelépés? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Hamarosan az is napirendre kerül a lehetőségek 
mindkét oldalról történő megvizsgálását követően. 
Néhány szóban ismertette a Natura2000 területekre benyújtott Területalapú támogatás 
sikeres pályázatát, amely összegből a reptér területét gondozni kell. Ehhez szükség lesz 
egy megfelelő állapotú platós kisteherautóra is, ennek kapcsán cserélhető le a régi autó. 
Szavazásra bocsátotta a gépjármű beszerzést. Aki hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat vásárolja meg a közfeladataink ellátásához szükséges KKR-136 frsz-ú Fiat 
Dobló típusú gépjárművet, s a költségvetésünkből biztosítsunk a vételárra, átírásra, 
ügyintézésre összesen 1.148.640,-Ft-ot, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
7./2018.(01.31.) Kt.határozat: 

 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
közfeladatainak ellátásához megvásárolja a KKR-136 frsz-ú Fiat Dobló típusú 
gépjárművet. A gépjármű vételárához valamint az átíráshoz, ügyintézéshez 
szükséges költségek fedezetére 1.148.640,-Ft-ot biztosít. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármester a szükséges intézkedések 
megtételére és a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
5. napirend - Előterjesztés terület bérbeadásáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Tárnai Balázs egyéni vállalkozó 
megkeresett bennünket, hogy a tulajdonunkban lévő repülőtér ingatlanon területet bérelne. 
Az érintett területszakaszt az előterjesztés mellékleteként csatoltuk számotokra. A 
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vállalkozó gépjármű-oktatással foglalkozik, ezen belül tehergépjármű gyakorlati oktatással, 
vizsgáztatással. 
Az érintett területszakaszon lenne a gyakorlati feladatok ellátása és gyakorlása, a mellette 
található „30-as” épületben történne a vizsgák és a szükséges adminisztrációs feladatok 
elvégzése. Az épület állapota meglehetősen rossz és a tevékenységükhöz nincs is 
szükségük az összes helyiségre. A helyszíni bejárás során jelezte a vállalkozó, hogy a 
vizesblokkot illetve egy kis irodai helyiséget, folyosót, belépőt szeretne igénybe venni. 
Ezek a helyiségek mindenképpen felújítást igényelnek a rendeltetésszerű használathoz, a 
vállalkozó vállalja ezek felújítását, alkalmassá tételét a feladatok ellátására (ez a 
tevékenység engedélyezésének is feltétele). Tárnai Balázs jelezte, hogy a 
területhasználatért havi 15.000,-Ft-os díjat fizetne (ennyit fizet Pápán is a reptéri terület 
bérletéért hasonló tevékenységre), illetve gondoskodna az általa használandó épületrész 
működőképessé tételéről. Jelezte azt is, hogy hosszú távra tervez. 
A Vállalkozó készített egy árajánlatot a felújítási munkákról, kültéri tereprendezésről. Kérte 
a segítségünket abban, hogy a bérleti díjba számítsuk be a felújítási munkákat. A kültéri 
tereprendezéssel kapcsolatban 60.000,-Ft-os árajánlat érkezett. Úgy gondolom, hogy ezt 
a munkát Kis Tamás falugazda és a közfoglalkoztatottak meg fogják tudni oldani. Az épület 
felújítására érkezett ajánlat 167.826,-Ft. Az épület felújítása nekünk is értéknövelő tényező 
lehet. Fontos, hogy mielőbb legyen felújítva, mert csak tönkre megy. Javaslom, hogy ebből 
az összegből valamennyit számítsunk bele a bérleti összegbe, hiszen mindkét fél érdeke, 
hogy a felújítás elkészüljön. A fentiek figyelembevételével javaslom a jelölt területrész 
bérbeadását határozatlan időre, 30 napos felmondási idő figyelembevételével, illetve várok 
javaslatot a beszámítási költségekre. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan? 
 
Szabó Péter alpolgármester: A 15.000 Ft bérleti díj igen csekély összeg, Veszprémben 
szóba sem állnának vele ilyen ajánlattal. Az, hogy ő mit fizet Pápán, az az ő dolga és a 
bérbeadóé. Az épület rendeltetésszerű használata az ő érdeke, ennek költségeibe ne 
szálljunk be. 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Később, ha több bérlő lesz, ki fogja koordinálni őket, 
van-e erre kapacitás? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Valószínű nem lesz rá szükség, mivel nincs a területen 
semmi közmű és használható épület sem, így sajnos nem nagyon van érdeklődő.  
 
Öveges János képviselő: Nem gondolom, hogy be kellene szállnunk a jelzett épület 
felújításába, maximum a kültéri tereprendezést vállalhatjuk. Egy ilyen profilú vállalkozás 
részére olyan csekély ez az összeg, hogy könnyedén ki tudja gazdálkodni. Ez a minimális 
állagjavító munka semmiképpen nem értéknövelő az ingatlan tekintetében. 
 
A képviselők egyetértettek Öveges János véleményével, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 023/5 hrsz-ú ingatlanon 
található „30-as” épület előtti szilárd burkolatú terület valamint az épület tevékenység 
végzéséhez szükséges részét határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, 
15.000,-Ft/hó bérleti összeggel bérbe adjuk Tárnai Balázs vállalkozó részére, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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8./2018.(01.31.) KT határozat: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
tulajdonában lévő 023/5 hrsz-ú ingatlanon található „30-as” épület előtti szilárd 
burkolatú terület valamint az épület tevékenység végzéséhez szükséges részét 
határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, 15.000,-Ft/hó bérleti 
összeggel bérbe adja Tárnai Balázs (8200 Veszprém, Alkotmány utca 8./F, 
adószám 62926607-1-39) egyéni vállalkozó részére. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
6. napirend - Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2017.évi tevékenységéről 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás projektvezetője 
továbbította részünkre a Társulás 2017.évi tevékenységéről szóló beszámolót. Mint 
láthattátok igen részletes, rengeteg információval szolgál. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan?   
 
Öveges János képviselő: Hallani a működési problémákról innen-onnan. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Állítólag a szaghatás a település és a környező 
telelpülések egyes részein szinte elviselhetetlen. A beszámolóban ennek csökkentésére 
tett intézkedési tervekről is olvashatunk. 
 
Egyéb észrevétel nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a 
napirendet. 
Aki elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás 2017.évi tevékenységéről szóló beszámolót, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

9./2018.(01.31.) KT határozat: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2017.évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
7. napirend - Előterjesztés a Polgármester éves szabadságának ütemezéséről 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A Képviselő-testületnek minden 
év február 28. napjáig kell jóváhagyni a polgármester szabadságának ütemezését.  Az 
előterjesztésben láthattátok az éves szabadságom ütemezését. A szabadság 
igénybevételéről a következő testületi ülésen tájékoztatást nyújtok, úgy, ahogy az elmúlt 
évben is tettem. 
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A nyilvántartás alapján a 2018. évi szabadságom mértéke: 57 nap. Ebből 16 napot 
március 31-ig kell kivenni. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki jóváhagyja a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az előterjesztésben 
foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

10./2018.(01.31.) KT határozat: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Gyarmati 
Katalin polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését a határozat mellékletét 
képező dokumentum szerint. 
Felelős: Szántód László jegyző 
A szabadság ütemezését tartalmazó dokumentum a határozat mellékletét képezi. 
 
 
8. napirend - Előterjesztés a Szivárvány Óvoda nyári zárvatartásáról 
 

Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Fazekas Márta óvodavezető 
kérelemmel fordult a testület felé, melyben kéri, hogy engedélyezzük az intézmény 
számára, a nyári szünet zárva tartási időpontját. 
Zárva tartási időpont: 
Szivárvány Óvoda: 2018. július 30.- 2018. augusztus 24. 
Konyha: 2018. július 30.- 2018. augusztus 17. 
A szülőket az óvodának február 15-ig kell értesíteni a nyári szünet időpontjáról. 
A konyha zárva tartási ideje alatt tisztasági meszelést kell végeznünk, ezért is hosszabb a 
zárva tartás. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatosan? 
A képviselők részéről nem hangzott el észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Szivárvány Óvoda nyári szüneti zárva tartását, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

11./2018.(01.31.) KT határozat: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda nyári szüneti zárva tartásához 2018. 
07.30. - 2018. 08.24. időtartamban, a konyha esetében pedig 2018. 07.30. – 
2018.08.17. közötti időpontban. 
Felhatalmazza az óvodavezetőt a szükséges intézkedések megtételére és az 
érintettek tájékoztatására. 
Felelős: Fazekas Márta intézményvezető 
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Gyarmati Katalin polgármester néhány pontban tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
elmúlt valamint az előttük álló időszak fontosabb történéseiről: 
 

- a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepség úgy gondolom, jól sikerült, 
kellemes hangulatú volt (Osztováta együttes színvonalas műsort adott) 

- Bakony és Balaton Keleti Kapuja pályázat: döntenünk kell, merre induljunk: 1. Szent 
István kút környéke: térkövezés, járda, park kialakítása lehetséges, 2. iskola alatti 
sportpálya: akadálymentesített vizesblokkot lehet építeni, kültéri fitness eszközöket 
is lehet vásárolni – Szabó Péter alpolgármester és Dr. Kun Gazda Melinda 
képviselő előzetesen a két közterület rendbetételét javasolta a pályázatból 
megvalósítani, amelybe jó lenne, ha a patakmeder rendezése is beleférne. 

- Benyó György volt nálam, s a támogatásunkat kérte abban, hogy az Olvasóegylet 
február 28-i összejövetelére szeretné, ha a testület is elmenne. Meghívták Földi 
László biztonságpolitikai szakértőt, hogy tartson egy előadást „Háború van” címmel. 
Meghívók, plakátok készülnek. Kérte még, hogy a faluban is segítsünk toborozni, 
hogy minél többen vegyenek részt az előadáson. 

- az elmúlt testületi ülésen jeleztem, hogy a reptér területén lévő Natura2000 területre 
területalapú támogatást vettünk igénybe, s kaptunk összesen 4.807.989,-Ft. Ehhez 
még kaptunk 2.426.975,-Ft-ot. Tehát az összes kapott támogatásunk:7.234.964,-Ft 

- Az Iparoskör épületével kapcsolatban: érdekes levelet kaptunk a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-től. Leírták, hogy mi igényt nyújtottunk be az 54 hrsz-ú ingatlan 
1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan. Mivel ez egy kivett áruház megnevezésű 
ingatlan, egy kormányrendeletre hivatkozva jelzik, hogy nem adható ingyenes 
tulajdonba olyan vagyonelem, amely valamely állami feladat ellátásához vagy a 
költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez szükséges. Ez a levél több 
helyen is problémás: nem adtunk be semmilyen kérelmet, illetve ez az ingatlan nem 
áruházként működik. Az ügyben felkerestem Czaun Jánost, aki már eddig is tudott 
az ügyről, hiszen beszámolókat kértek Holonics József úrtól az Iparoskör elnökétől, 
amit nem kaptak meg, illetve várja a meghívót a gyűlésre, amit Holonics úr ígért 
neki. Ezt a levelet továbbítottam Czaun János úrnak, aki ígérte, hogy utána néz, 
hogy hol áll az ügy. 

- 2018. február 1-jétől új műszakis kolléga –Kokas Géza úr- áll munkába szakirányú 
tapasztalattal 6 hónapos próbaidővel. Bízunk benne, hogy jó döntés lesz és tudunk 
együtt eredményesen dolgozni. 

- A korábbi döntésünket követően pontot tehetünk az Erkel Ferenc utca 89/3 hrsz-ú 
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésére, a szerződés elkészült, az aláírására 
a jövő héten kerül sor. 

- A Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány ügye lezárult, a Földhivatali 
bejegyzés is megtörtént az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről. 

A képviselők ennek tudatában megosztották véleményüket egy esetleges sikeres 
bölcsődei pályázat megvalósításáról, az ingatlan felhasználási lehetőségeiről. 

Szabó Péter alpolgármester: Azt tapasztalom, hogy egyre szemetesebb településünk. 
Tegyünk ellene.  
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