Szentkirályszabadja Község
Önkormányzat
8225. Szentkirályszabadja
Petőfi u. 12.
Szám: 9./2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.
június 25-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén.
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Sikosné
Szücs Marianna képviselő, Öveges János képviselő, Szabó Péter alpolgármester.
Hiányzik igazoltan: Dr.Kun Gazda Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla
képviselő
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző, Fazekas Márta
óvodavezető
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné
Napirend:
1.) Közrendvédelmi beszámoló
2.) Beszámoló a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2017/2018. nevelési évéről
3.) HÉSZ módosításra vonatkozó rendelet-tervezet elfogadása
4.) HÉSZ módosítás kezdeményezése a Római Katolikus Plébánia kérelme alapján
5.) A Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme
6.) A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
7.) Területvásárlási kérelem előzetes tárgyalása
8.) Előterjesztés védőnői helyettesítésre vonatkozóan
9.) A Szivárvány Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása
10.) Előterjesztés kitüntetés javaslatról (zárt ülés keretében)
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, a Veszprémi
Rendőrkapitányság részéről Horváth András r. főhadnagyot, Hóbor Tamás r.
törzsőrmestert, Fazekas Márta óvodavezetőt, 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.
Gyarmati Katalin polgármester: Győrffy Zsoltné Borsos Katalin váratlanul itt
hagyott bennünket. Kérem, 1 perces néma vigyázzállással emlékezzünk rá!
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1.

napirend - Közrendvédelmi beszámoló

Gyarmati Katalin polgármester: Köszönjük szépen az írásos beszámolót. Részletes
anyagot olvashattunk. Szeretném felkérni Horváth András főhadnagy urat, hogy
tájékoztasson bennünket a falunkat érintő ügyekről.
Horváth András fhdgy.: Néhány mondatot szeretnék kiemelni a beszámolóból és
azt követően a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok.
2017. évben 1 bűncselekménnyel történt több, mint az előző évben, összesen 21
eset volt. A közterületi bűncselekmények száma a felére csökkent, tulajdon elleni
szabálysértés 2-vel kevesebb összesen 4 történt. 2 rongálás, 1 csalás, 1 jogtalan
eltulajdonítás volt. Közlekedési helyzetről annyit, hogy 1 baleset volt a településen
belül, 6 a településen kívül, amelyből 3 könnyű sérüléssel járó, 2 anyagi káros és 1
súlyos. Kapitányságunk létszámát is jelentősen igénybe vette az illegális migráció
elleni határ menti szolgálat, de átcsoportosításokkal igyekeztünk és ezután is
igyekszünk helyi feladatainkat maradéktalanul ellátni. A folyamatos jelenlétet
biztosítjuk. Felmerülő kérdéseiket kérem, tegyék fel.
Gyarmati Katalin polgármester: A beszámolóban térfigyelő kamerákról is szó esett,
településünkön sajnos még nincsenek kamerák.
Horváth András fhdgy.: Köszönöm, javítjuk a beszámolót.
Sikosné Szücs Marianna képviselő: A falun belül jelentős a kerékpár forgalom és
továbbra is probléma, hogy nem használják a kerékpárutat. Levágják a kanyart és a
balesetveszélyes országúton hajtanak be a településre.
Horváth András fhdgy.: Folyamatosan vannak akciók, láthatósági mellényt,
lámpákat és csengőt ajándékoztak a szabályosan közlekedő kerékpárosoknak.
Természetesen a szabálysértőket is próbálták kiszűrni. A kanyarhoz figyelemfelhívó
táblák kihelyezését javasolta.
Egyéb hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin megköszönte a tájékoztatást, a
rendőrség és a körzeti megbízott munkáját, majd szavazásra bocsátotta a 2017. évi
közrendvédelmi beszámolót.
Aki elfogadja a Veszprémi Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolóját, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
38./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztályának Szentkirályszabadja község 2017. évi közrendjéről és
közbiztonságáról szóló beszámolóját.
2. napirend - Beszámoló a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda
2017/2018. nevelési évéről
Gyarmati Katalin polgármester: A beszámolóban olvashattátok, hogy ebben a
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nevelési évben milyen sok eszközzel bővült az óvoda: öltöző szekrény, tisztítószeres
szekrény, udvari játékok, ülőgarnitúra. A beszerzésekhez a báli bevétel és a vásárok
is sokat segítettek. Nagy öröm számunkra, hogy a gyermek létszám folyamatosan
emelkedik, s a szomszédos településekről is érkeznek hozzánk gyermekek.
Tartalmas nevelési évet zárt az óvoda. Köszönjük a nagycsoportosok fellépéseit a
falusi rendezvényeinken. Köszönjük Márti a munkátokat!
Sajnos az egyik szakács felmondott, s nem talált az óvoda helyette mást. Amíg nem
történik felvétel, addig egy szakács látja el a nyári szünidőben a feladatokat.
Augusztusban tisztasági festés történik majd a konyhán.
A nyárra kellemes pihenést kívánunk Nektek, hogy frissen, kipihenten kezdjétek majd
a következő nevelési évet.
Van-e kérdés, javaslat a beszámolóval kapcsolatban?
Szabó Péter alpolgármester is megköszönte a pedagógusok és munkatársaik egész
évi munkáját, azonban nehezményezte, hogy az önkormányzat által szervezett
pedagógus napon a vezető és helyettese kivételével senki nem vett részt a
személyes meghívás ellenére. Úgy gondolja, hogy a korrekt információáramlás
nagyon fontos, sértő volt ez a magatartás.
Fazekas Márta óvodavezető elnézést kért a munkatársai nevében és elmondta,
hogy megbeszélték a történteket.
Egyéb hozzászólás nem érkezett a képviselők részéről, Gyarmati Katalin
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a Szivárvány Óvoda 2017/18 évéről szóló beszámolóját, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
39./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2017/2018
nevelési évéről szóló beszámolóját.
3. napirend - HÉSZ módosításra vonatkozó rendelet-tervezet elfogadása
Gyarmati Katalin polgármester: 2018.április 25-i testületi ülésen már döntöttünk a
Helyi Építési Szabályzat módosításának megindításáról az ún. állami főépítészi
eljárással.
A módosítás oka, hogy a Balatoni út északi részén, az Ibolya utca és az Ady Endre
utca közötti szakaszán az út szabályozási szélessége változó, 14,5-17 m közötti úgy,
hogy a hatályos terv készítésekor ezen utcaszakasz esetében néhány méteres
szakaszok tervezetten a szomszédos lakóterülethez kerültek csatolásra. Ezek nem
valósultak meg, a településszerkezeti és szabályozási terv azonban így az út egy
részét közlekedési terület helyett lakóterületként szabályozza.
A nyert pályázatunk alapján (TOP-3.1.1-16-VE1 – 2017-00012 Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés pályázat) járdát szeretnénk építeni ezen a
szakaszokon, azonban az engedélyezés során ennek akadálya a lakóterületi jelölés.
A módosítás során a szabályozási vonalak törlődnek, azaz az út teljes területe
közlekedési terület jelölést fog kapni.
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Bárdosi Andrea tervező elkészítette a munkaanyagot, melyet a partnerségi
szabályokról szóló rendelet előírásai szerint közzétettünk, a partnerségi egyeztetés
lezajlott, vélemények, észrevételek nem érkeztek.
A dokumentáció végső szakmai véleményezésre megküldésre került az állami
főépítésznek.
A főépítész vizsgálatát követően kiadásra került a záróvélemény, mely a módosítási
tervezetet testület általi elfogadásra javasolja.
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban?
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a HÉSZ önkormányzati rendelet módosítását az elhangzottak és az
írásos előterjesztés alapján, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
Tervéről szóló 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. napirend - HÉSZ módosítás kezdeményezése a Római Katolikus
Plébánia kérelme alapján
Gyarmati Katalin polgármester: A Szentkirályszabadjai Római Katolikus Plébánia
kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, melyben kezdeményezte a Helyi Építési
Szabályzat módosítását. A módosítás oka a ravatalozó elhelyezése. Az egyház a
tulajdonában lévő 542 és az 544 hrsz-ú terület közös határán lévő övezeti határ
módosítását szeretné. Ezzel a módosítással a ravatalozó elhelyezése kedvezőbb
területen történne. A módosítással az övezeti határ mintegy 8,5 m-rel kerülne
áthelyezésre.
A HÉSZ módosítása ún. Tárgyalásos eljárással történne. Továbbá a tervező javaslata
alapján kiemelt fejlesztési területté kellene nyilvánítani az érintett területet. Ezzel az
eljárással viszonylag rövid idő alatt megvalósulhat a HÉSZ módosítása.
A Római Katolikus Plébánia nyilatkozott arról, hogy a HÉSZ módosítás költségeit
vállalják.
A módosításhoz kapcsolódó feladatok ellátásával javaslom megbízni Bárdosi Andrea
településtervezőt, akinek jelentős ismerete és tapasztalata van a településrendezési
eszközeink vonatkozásában. Megkeresésünkre úgy nyilatkozott, hogy a Hész
módosítást 250.000,-Ft összegért vállalja.
Természetesen az eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátását önkormányzatunk fogja
majd végezni.
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban?
Öveges János képviselő: Siettetni kell a módosítást, az idő telik, lehet, hogy
közbeszerzési eljárás válik szükségessé az egyház részéről a beruházás
megvalósításához.
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Gyarmati Katalin polgármester: A testületi döntés után azonnal megkeressük a
tervezőt, és indítható az eljárás.
Egyéb hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra
bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott HÉSZ módosításra vonatkozó
határozati javaslattal az előterjesztés szerint, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
40./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat:
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a
Római Katolikus Plébánia kérelmét és kezdeményezi a hatályos
Településrendezési eszközök módosítását a plébánia tulajdonában lévő 544
és 542 hrsz-ú telekre, ravatalozó építés vonatkozásában. A ravatalozó
mielőbbi megvalósítása érdekében a Képviselő-testület a területet Kiemelt
fejlesztési területnek nyilvánítja. A templom településközpont vegyes területbe
tartozó 542 hrsz-ú telkének és a temető 544 hrsz-ú telkének határa és így a
Vt-2 építési övezet és a Kt övezet határa mintegy 8,5 m-rel módosul a
tervezett ravatalozó telepítése érdekében.
2. Az 1. pont szerinti Településrendezési eszköz módosításának
véleményezési eljárása a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezet eljárási
szabályai szerint, ún. Tárgyalásos eljárással történik, a terv az OTÉK 2012.
augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei és jelmagyarázatával készül.
3.
A Településrendezési eszközök módosítása várhatóan a környezetre
káros hatással nem lesz, ezért a 2/2005.(I.11.) Korm.rendelet 3.§-a szerinti
felhatalmazás alapján a Képviselő-testület előzetesen megállapítja, hogy
külön környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges.
4. A módosítás költségeit a Szentkirályszabadjai Római Katolikus Plébánia
(8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u.6.) vállalja. A Képviselő-testület felkéri a
polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások lebonyolítására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
5. napirend - A Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme
Gyarmati Katalin polgármester: Római Katolikus Egyház kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, melyben ravatalozó létesítéséhez kérnek anyagi támogatást.
Megkeresésükben leírták, hogy hatósági ellenőrzést követően kötelezték őket
ravatalozó építésére.
Pályázatot nyújtottak be ravatalozó építésére, amelyen 10 millió Ft támogatást
kértek, s azt az összeget meg is kapták. Sajnos a beruházás költségei a konkrét
felmérések alapján mintegy 14 millió Ft-ot tesznek ki. Ehhez kérnek az
önkormányzattól 1 millió Ft támogatást.
Várom a javaslatokat a támogatás mértékére!
Szabó Péter alpolgármester: A temetők az egyházak tulajdonában vannak,
támogatni kell az ilyen kezdeményezéseket. A református egyház is fog kérelemmel
jelentkezni hamarosan, kerítés építéséhez kérik majd várhatóan a támogatást. Én
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750.000 Ft-ot javaslok.
Gyarmati Katalin polgármester: Átnéztük a 2018. évi költségvetésünket, nagyon
szoros, jelentős kötelezettségeink vannak. Támogatni kell a kérelmet, de a
lehetőségek figyelembevételével.
Sikosné Szücs Marianna képviselő: Nem arról volt szó, hogy átnézik a terveket és
próbálják a költségeket csökkenteni?
Öveges János képviselő: Az a koncepció, hogy maradjon az eredeti variáció.
Előzetes költségbecslés volt, az alapján jött ki a 14 millió Ft. Ha közbeszerzés lesz,
az összeg akár kevesebb is lehet. Szabó Péter alpolgármester 750.000 Ft összegű
javaslatát én is támogatom.
Egyéb javaslat nem hangzott el, Gyarmati Katalin szavazásra bocsátotta a Szabó
Péter alpolgármester 750.000 Ft összegű támogatási javaslatát.
Aki elfogadja, hogy az Önkormányzat 750.000 Ft összeget biztosítson támogatásként
a Római Katolikus Plébánia részére ravatalozó építésére, kérem, kézfeltartással
jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
41./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló
15/2013.(XI.08.)
önkormányzati
rendelet
alapján
a
Szentkirályszabadjai
Római
Katolikus
Plébánia
(8225
Szentkirályszabadja, Petőfi u.6.) részére 750.000,-Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít a 2018.évi költségvetésének terhére. Az
Önkormányzat a kifizetés módját előfinanszírozásban, banki
átutalással határozza meg.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2018. július 30. (a szerződés aláírására és megküldésére)
6. napirend - A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
Gyarmati Katalin polgármester: A Rákóczi Szövetség elnöke, dr. Halzl József ebben
az évben is megkereste Önkormányzatunkat a magyar iskolaválasztást szolgáló
Beiratkozási Program támogatására vonatkozóan. Az ösztöndíj programot évek óta
támogatjuk.
A korábbi évekhez hasonlóan javaslom az alábbi négy felvidéki település
támogatását: Királyfiakarcsa, Vágkirályfa, Sajószenkirály, Sajókirályi (Tornalja), s
településenként 10.000 Ft-ot, azaz 4 x 10.000 Ft, összesen 40.000 Ft támogatást
javaslok.
Van-e kérdés, más javaslat?
A képviselők egyetértettek az ösztöndíj program támogatásával, más összegre
javaslat nem érkezett.
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Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az általa javasolt 4X10.000 Ft
támogatási összeget.
Aki elfogadja a négy felvidéki település támogatását 4x 10.000,-Ft-os összeggel,
kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
42./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló
15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján a Rákóczi
Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. em. 1) részére
(az általa a Felvidéken meghirdetett Beiratkozási Ösztöndíj Program
működtetésére) 4 x 10.000 Ft, azaz összesen 40.000,-Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít a 2018.évi költségvetésének terhére. Az
Önkormányzat a kifizetés módját előfinanszírozásban, banki
átutalással határozza meg.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2018. július 15. (a szerződés aláírására és megküldésére)
7. napirend - Területvásárlási kérelem előzetes tárgyalása
Gyarmati Katalin polgármester: Az önkormányzat tulajdonát képezik a külterületi
023/20 és 023/21 hrsz-ú ingatlanok. A területek a volt szovjet laktanya önkormányzati
tulajdonba kerülését követő telekalakítások során alakultak ki. Mindkét terület kivett
telephely, s Natura 2000 besorolású, vezetékjoggal terhelt. A 023/20 hrsz-ú terület
2.820 m2, a 023/21 hrsz-ú ingatlan 2.991 m2 nagyságú.
Fodor Márton írásban bejelentette vételi szándékát a két területre vonatkozóan,
levelében a két ingatlanra összesen 9 millió forintos vételárat ajánlott.
A rendelet szerint az önkormányzati ingatlant elidegenítés előtt fel kell értékeltetnünk.
Dönteni szükséges arról, hogy az ingatlanokat a vételi ajánlat alapján értékesíteni
kívánjuk-e vagy sem, illetve döntenie kell arról, hogy ezt milyen eljárásban tegyük
meg. Ha értékesíteni kívánjuk, akkor fel kell értékeltetni az ingatlanokat.
Értékesítés esetén a versenyeztetés lehetőségéről is dönteni szükséges.
Vitára bocsátom a napirendet.
Öveges János képviselő: Elsődleges szempont, hogy el akarjuk adni a két területet
vagy nem. Szükség van-e jelenleg a pénzre vagy nem. Ha igen, el kell adni, de nem
ennyiért.
Szabó Péter alpolgármester: Akárhogy döntünk, egy értékbecslés nem ártana, hogy
tisztában legyünk, valójában mennyit ér.
Gyarmati Katalin polgármester: Eddigi tapasztalataink alapján 40-50.000 Ft körüli
összeget feltételezek az értékbecslés költségére ingatlanonként.
Kérésre Gyarmati Katalin polgármester 13.40 órakor szünetet rendelt el. A testületi
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ülés 13.50 órakor változatlan létszámú képviselő – 5 fő - jelenlétével folytatódott.
Gyarmati Katalin polgármester: Döntsünk arról, hogy értékesítsük-e a két területet, s
ha igen, indítsuk el a folyamatot.
A képviselők a folyamat elindítását javasolták, az értékbecslés megrendelését,
valamint a vételár emelésének alkuját.
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 023/20 és 023/21 hrsz-ú
hasznosításához kapcsolódó, vagyonrendelet szerinti előkészítő intézkedéseket
megtegyük és az ezzel kapcsolatos folyamatot elindítsuk, kérem, kézfeltartással
jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
43./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
tulajdonában lévő 023/20 és 023/21 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására vonatkozóan
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
1/2013(III.1.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti előkészítő intézkedéseket
megkezdi. A Képviselő-testület a hasznosításról az előkészítést követően hoz
döntést.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és az értékbecslések megrendelésére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2018.szeptember 15.
8. napirend - Előterjesztés védőnői helyettesítésre vonatkozóan
Gyarmati Katalin polgármester: A 2017. novemberi ülésen döntöttünk a védőnői
helyettesítésre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról, valamint arról, hogy
2017.december 1-től 2018.január 15-ig Borbélyné Horváth Anikó védőnőt bízzuk meg
a feladatok ellátásával. Egy újabb pályázati felhívás közzétételéről is gondoskodtunk.
A kiírásban meghatározott határidőig egyetlen pályázat sem érkezett Hivatalunkhoz,
így a harmadik pályázati kör is eredménytelenül zárult.
A helyettesítés megoldása érdekében lefolytatott egyeztetések alapján szerencsére
sikerült elérnünk azt, hogy Borbélyné Horváth Anikó védőnő vállalta még a
helyettesítési feladatokat 2018. június 30-ig, ehhez munkáltatója is hozzájárult.
A hosszú távú betöltésre tett erőfeszítéseink sajnos nem jártak sikerrel, a kiírt
pályázatokra egyetlen jelentkező, egyetlen telefonos érdeklődő sem akadt. A
munkakör ellátásához minden feltétellel rendelkezünk, de a rendelkezésünkre álló
eszközökkel szinte lehetetlen munkaerőt találnunk és ehhez szakmai segítséget sem
kapunk.
Dr. Győri Blanka gyermekorvos segítségével a helyettesítést szeptember 10. után
ismét meg tudjuk majd oldani más védőnővel, de az átmeneti időszakról is
gondoskodnunk kell.
Ismét tárgyaltunk Borbélyné Horváth Anikóval, aki nagyon segítőkészen elvállalta
még a helyettesítést szeptember 10-ig. Az eddigi rövid időtartamú helyettesítések
létrejötte is nagy erőfeszítéseket igényelt. A megoldást a hosszú távú helyettesítés
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jelentené, de erre az eddigi pályázati tapasztalatok alapján kicsi az esély.
Továbbra is szükséges a helyettesítésre vonatkozó pályázati felhívás közzététele. Ez
már az 5. pályázati felhívás lesz.
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki jóváhagyja Borbélyné Horváth Anikó védőnővel a megbízási szerződés
meghosszabbítását 2018. július 1-től szeptember 10-ig, és a helyettesítésre
vonatkozó új pályázati felhívás közzétételét, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
44./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői
feladatok helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízást
2018.július 1-től 2018.szeptember 10-ig jóváhagyja Borbélyné Horváth
Anikó védőnő közreműködésével.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert,
hogy a helyettesítésre vonatkozó új pályázati felhívás közzétételéről
gondoskodjon.
Felhívja Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2018.július 10. (a pályázat közzétételére)
9. napirend - A Szivárvány Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása
Gyarmati Katalin polgármester: Fazekas Márta óvodavezető megkereste
önkormányzatunkat
és
jelezte,
hogy
a
nevelőtestület
átdolgozta
a
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Pedagógiai Programját.
Tájékoztatott arról, hogy csak szerkezeti módosítás történt. Ezt a módosítást a
tanfelügyeleti ellenőrzés alkalmával javasolták a szakértők.
A többi módosítás az óvoda új helyre való költözésének aktualizálása volt. A
módosítást zöld színnel kiemelve láthattátok az előterjesztésben.
A módosított pedagógiai programhoz szükséges a fenntartó egyetértése is.
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért a Szivárvány Óvoda módosított Pedagógiai Programjával, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
45./2018.(06.25.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda módosított
Pedagógiai Programját és az abban foglaltakkal egyetért.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
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A következő napirendet a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta.
Gyarmati Katalin polgármester a nyílt ülést 14.00 órakor berekesztette, a Képviselőtestület zárt ülésen folytatta munkáját.
A zárt ülést követően 14.15 órai kezdettel – változatlan 5 fő képviselő részvételével –
a nyílt ülés folytatódott. A zárt ülésen a 46/2018.(06.25.) Kt. határozat született.
Tájékoztatások
Gyarmati Katalin polgármester néhány pontban tájékoztatta a Képviselő-testületet az
elmúlt valamint az előttük álló időszak fontosabb történéseiről, megvalósítandó
feladatokról, döntéshozatalokról:
-szabadság: június 11-én és 21-én vettem ki szabadságot. Szeretném jelezni, hogy a
jövő héten július 2-6-ig szabadságon leszek.
- Szent Király Szövetség találkozója: 2018. aug.10-12. között Kalotaszentkirályon
lesz. Megkaptuk a tervezett rendezvényi programot, ezt átadom mindenkinek.
- TOP pályázat, Balatoni úti fejlesztés, járda tervezése, engedélyezése: az
engedélyeztetési eljárás folyamatban van, s ehhez összesen 303.000,-Ft eljárási
díjat kellett fizetnünk.
- Margit kútnál található közterületi ivókutat a bevizsgálást követően tisztítani kellett,
azért volt pár napig lezárva.
- elszállíttattuk a temetőkből a veszélyes hulladéknak számító elszáradt koszorúkat,
virágokat. Költsége 187.000,-Ft volt.
- Ismét önkormányzatunk vágta a füvet a katolikus temetőben. A megállapodás
alapján egyszer az önkormányzat egyszer az egyház vágja. Sajnos az egyház
esetében gyakran előfordul, hogy nem tudják elvégezni, s rajtunk marad,
egyeztettem Jámbor Tamás világi elnök úrral.
- július 7-8-án lesz a lomtalanítás. Minden család megkapja szórólapon is a
tájékoztatást. Hasonlóan fog működni, mint tavaly. A telephelyre kell kivinni a
hulladékot, s ott Kis Tamás fogja átvenni az engedélyezett lomnak minősülő
hulladékot
A tájékoztatást követően Öveges János képviselő és Szabó Péter alpolgármester a
települési rendezvények színvonalának csökkenését és a közösségi részvétel
hiányát vetette fel. Valamennyi jelenlévő egyetértett abban, hogy minden eszközt be
kell vetni ahhoz, hogy „felrázzák” a település kulturális és közösségi életét. Ebben
nagy szerepe van a Nemzedékek Háza munkatársainak is. Kérték a polgármester
intézkedését.
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