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Szám: 10./2016

Jegyzőkönyv

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szeptember 28-án 14.45 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén.
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.

2016.

Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Dobi
Sándorné képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Öveges János képviselő
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző, Doviscsák Tamás pénzügyi
csoportvezető, Kovács Zsolt műszaki ügyintéző
Hiányzik: Szabó Péter alpolgármester, Kovácsné Szabó Csilla képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Papp Tamásné
Napirend:
1.)
Központi orvosi ügyelet ügye
2.)
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat – döntéshozatal
csatlakozásról
3.)
Döntéshozatal belterületbe vonási kérelem ügyében
4.)
Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottságok összetételéről
5.)
Előterjesztés pályázat benyújtásáról - „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
6.)
Előterjesztés pályázat benyújtásáról – „Települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására”
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László
jegyző urat, Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezetőt, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
Ismertette a kiküldött írásos napirendet.
Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze.
A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 5 igen szavazattal - határozathozatal
nélkül egyetértettek.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné és Sikosné Szücs Marianna
képviselőket.
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül - elfogadta
a hitelesítők személyére tett javaslatot.
1. Napirend - Központi orvosi ügyelet ügye
Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt időszak testületi ülésein több alkalommal szóba
került a központi orvosi ügyelet ügye.
Az orvosok nagy része a nyár folyamán kereste meg Balatonalmádi önkormányzatát az
ügyelet működésének megváltoztatása érdekében. Láthattátok, hogy 9 orvos írta alá a
beadványt, miszerint 2017. január 1-től személyi és szakmai okokra hivatkozva nem
kívánják ellátni az ügyeleti feladatokat.
Ezt követően a feladat ellátására létrejött társulás is többször tárgyalta a kérdéskört
valamint Keszei János Balatonalmádi polgármester is találkozott az érintett orvosokkal.

Balatonalmádi által készített előterjesztésben részletesen olvashattátok az eddigi
eseményeket, történéseket.
Esetünkben érintett a két orvosunk is, akikkel én is többször tárgyaltam, illetve nektek is
jeleztem már a problémákat.
Lakossági panasz is jött már az orvosi ügyelettel kapcsolatosan, miszerint a beteg
gyermeküket Almádiba vivő szülőket elküldték Veszprémbe, mondván, ők felnőtt orvosok,
nem tudják ellátni a beteg gyermekeket.
Balatonalmádi viszont kéri az önkormányzatokat, hogy nyilatkozzanak, mert egységes
döntésére van szükség ahhoz, hogy a feladatellátás a lakosság számára biztosítva
legyen.
A mi helyzetünk esetében van arra lehetőség, hogy Veszprém felé induljunk el ügyeleti
kérdésben. Ez azt jelentené, hogy a szakorvosi ellátást is Veszprémbe kellene a
lakosoknak igénybe venni. Almádiban sajnos a szakorvosi ellátottság sem megfelelő,
gyermekes szülőknek nagyon nehéz, mert nem nagyon van gyermek szakorvosi ellátás.
Veszprém irányában való elmozdulásunknak a lehetőségét vizsgálom, de addig is
javaslom, hogy továbbra is Balatonalmádi Központi Ügyelet szervezése alatt történjen az
ellátás. Az érintett háziorvosaink feladat-ellátási szerződését változatlan tartalommal
továbbra is tartsuk fenn, vagyis az ügyeleti munkában továbbra is vegyenek részt.
14.45 órakor megérkezett Kovácsné Szabó Csilla képviselő, a jelenlévő képviselők száma
6 főre emelkedett.
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő: a beadványt a gyermekorvosok indították el,
egyértelműen támogattuk a kezdeményezést, mivel nekünk háziorvosoknak éppen olyan
nehéz ellátni a gyermekeket, mint nekik a felnőtt betegeket. Keszey János polgármester
Úr összehívta az érintett orvosokat, de sajnos a kérdéseinkre választ nem kaptunk.
Véleményem szerint jó irány a Veszprém felé indulás mindenféle szempontból.
A képviselők részéről további hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint, hogy az alapellátási ügyeletről
való gondoskodás kötelező önkormányzati feladatát továbbra is a Balatonalmádi Központi
Ügyelet szervezése jelenlegi formájának fenntartása által kívánja működtetni, a 13
önkormányzat között a központi ügyelet közös szervezésére kötött, érvényes keret
megállapodást hatályában fenn kívánja tartani.
Kijelenti továbbá, hogy a vele szerződéses jogviszonyban lévő házi gyermekorvos
valamint a felnőtt háziorvos beadványa ügyében úgy dönt, hogy nem tud eltekinteni a
háziorvosok központi ügyeletbe való részvételétől, ezért az érintett háziorvosok feladatellátási szerződését változatlan tartalommal kívánja fenntartani, illetve,hogy az
önkormányzat folyamatosan vizsgálni kívánja a feladatellátást,kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
45./2016.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik,
hogy az alapellátási ügyeletről való gondoskodás kötelező önkormányzati
feladatát továbbra is a Balatonalmádi Központi Ügyelet szervezése jelenlegi
formájának fenntartása által kívánja működtetni, a 13 önkormányzat között a
központi ügyelet közös szervezésére kötött, érvényes keret-megállapodást
hatályában fenn kívánja tartani.
Kijelenti továbbá, hogy a vele szerződéses jogviszonyban lévő házi

gyermekorvos valamint a felnőtt háziorvos beadványa ügyében úgy dönt, hogy
nem tud eltekinteni a háziorvosok központi ügyeletbe való részvételétől, ezért
az érintett háziorvosok feladat-ellátási szerződését változatlan tartalommal
kívánja fenntartani.
A Képviselő-testület a feladatellátáshoz kapcsolódóan folyamatosan vizsgálja
azt, hogy az érintett lakosság számára -a költséghatékonyságot szem előtt
tartva- teljeskörű, mindenre kiterjedő és elérhető, a lehető legjobb
szolgáltatásokat tudja biztosítani.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.október 7. (a tájékoztatásra)
2. Napirend - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat –
döntéshozatal csatlakozásról
Gyarmati Katalin polgármester: 2016-ban is lehetőség nyílt arra, hogy önkormányzatunk
csatlakozzon a hátrányos helyzetű, felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa
rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata
kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére.
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2016. október 3.
Kérem, a pályázati kiírás ismeretében döntsünk az ösztöndíj pályázathoz történő
csatlakozásról.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hogy Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
46./2016 (09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, kötelezettséget
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul annak megfelelően jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben
általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények
igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester a nyilatkozat aláírásáért
Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető a nyilatkozat elküldéséért és a
pályázat előkészítéséért
3. Napirend - Döntéshozatal belterületbe vonási kérelem ügyében
Gyarmati Katalin polgármester: Vincze Tamásné kérelmet terjesztett elő, miszerint
belterületbe szeretnék vonni a Zrínyi utcában található 093/10 hrsz-ú területet.
Június 30-án vontuk szintén belterületbe a mellette lévő területet is. Reméljük, szép házak
épülnek majd erre az oldalra is.
Termőföldföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet
elő.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hogy a Szentkirályszabadja
Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9./2007.(IX.01.)
rendeletben foglaltak alapján, beépítés céljából belterületbe vonja a Szentkirályszabadja
093/10 hrsz-ú ingatlan teljes területét, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot
hozta:
47./2016.(09.28.) Kt. határozat
A Szentkirályszabadja Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a Szentkirályszabadja Község Szabályozási Tervéről és Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 9./2007.(IX.01.) rendeletben foglaltak
alapján, beépítés céljából belterületbe vonja a Szentkirályszabadja 093/10
hrsz-ú ingatlan teljes területét.
Felelős: Kovács Zsolt műszaki ügyintéző
Határidő: 2016. október 7.(értesítés megküldésére)
4. Napirend - Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottságok összetételéről
Gyarmati Katalin polgármester: Október 2-án népszavazási választásra készülünk mi is.
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról az előző általános
választások alkalmával már döntött a Testület, így azon tagok megbízatása él, akik a
mostani választási eseményre is vállalták a munkavégzést.
Az azóta eltelt időszakban azonban történtek változások, volt, aki nem vállalta a további
bizottsági munkát (Tóthné Szabó Klára), ezért helyette új tagra van szükségünk.
A szavazatszámláló bizottságok összetételéről a Képviselő-testületnek kell döntést hoznia.
Az előterjesztésben az 1. és 2. szavazatszámláló bizottság tagjaira tettünk javaslatot.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a Szavazatszámláló Bizottsági
tagok összetételével, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot
hozta:
48./2016.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az 1. és 2. számú Szavazatszámláló Bizottságokba az
alábbi tagokat választja meg:
1.
számú Szavazatszámláló Bizottság:
Nagy Gáborné
Miskeyné Iván Rita
Szalainé Raft Alexandra
Szalai Jánosné
Miskey Jánosné
2.
számú Szavazatszámláló Bizottság
Mikóczi Gézáné
Fülöp Lászlóné
Erős Istvánné
Csere Ferencné
Szalai Sándorné
Felelős: Szántód László jegyző
5. Napirend - Előterjesztés pályázat benyújtásáról - „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
Gyarmati Katalin polgármester: A 257/2016.(VIII.30.) Kormány rendelete értelmében 2017.
január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez és
önkormányzati adórendszeréhez csatlakoznak a 4. melléklet szerinti helyi önkormányzatok.
A Korm. rendelet 4. melléklete szerint nekünk is csatlakoznunk kell az adott ASP
rendszerekhez 2017. január 1-jéig, a csatlakozás kötelező.
A vonatkozó Korm.rendelet és a felhívás alapján 2017.január 1-i dátummal biztosítanunk
kell legalább a két kötelező szakrendszer (gazdálkodási rendszer, önkormányzati adó
rendszer) vonatkozásában az ASP rendszer működési, üzemeltetési és használati
feltételeit. A többi szakrendszerhez 2018.január 1-ig kell csatlakoznunk (iratkezelő
rendszer, önkormányzati települési portál rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer)
A 6 milliós pályázati keretnek biztosítania kell az eszközbeszerzést, a működésfejlesztés
és szabályozási keretek kialakítását, az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének
javítását, migrációját, oktatást, tesztelést, élesítést, a projekt menedzsmentet, szükség
esetén közbeszerzést és a kommunikációt.
A pályázati felület 2016.szeptember 15-én nyílt meg és 2016.szeptember 30-ig be is kell
nyújtani a pályázatunkat.
A felhívás szerint csatolni kell az erről szóló testületi döntést is.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint, hogy a Szentkirályszabadjai
Polgármesteri Hivatalt fenntartó önkormányzat pályázatot nyújt be a „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívás alapján, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot

hozta:
49./2016.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatalt fenntartó önkormányzat
pályázatot nyújt be a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódszámú felhívás alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására és a támogatás felhívásban foglaltaknak megfelelő
felhasználására, valamint az intézkedésre, hogy nyertes pályázat esetén a
támogatás a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára kerüljön átutalásra.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2016.szeptember 30. ( a pályázat benyújtására)
6.
Napirend - Előterjesztés pályázat benyújtásáról – „Települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására”
Gyarmati Katalin polgármester: A Belügyminisztérium ebben az évben is lehetőséget
biztosít arra, hogy minden 5000 fő alatti önkormányzat támogatási igényt nyújtson be
szociális célú tűzifa beszerzéséhez.
A tavalyi évhez hasonlóan a támogatás mértéke 14.000,- Ft/erdei m3 + áfa, melyhez az
önkormányzatnak önrészként - a támogatás összegén felül - 1000,- Ft/erdei m3 + áfa
összeget kell biztosítania.
A támogatás egyik feltétele, hogy a szállításról az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Így volt ez a tavalyi évben is.
A feltételek alapján önkormányzatunk maximum 132m3 (75erdei m3) tűzifa igénylésére
jogosult.
A kiírás szerint a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségeket támogatják.
A tavalyi év tapasztalatai és a felmerült igények alapján javaslom a támogatási igény
benyújtását.
A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2016. szeptember 30.
Pozitív döntést követően a támogatásból vásárolt tűzifát 2017. február 15-éig kell kiosztani
a rászorulók részére.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint, hogy, a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím alapján a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra pályázatot nyújt be, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot
hozta:
50./2016.(09.28.) Kt. határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím alapján a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő

