
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 16./2018. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
október 24-én 14.45 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Dr. Kun 
Gazda Melinda képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Öveges János 
képviselő, Szabó Péter alpolgármester,  
Hiányzik igazoltan: Kovácsné Szabó Csilla képviselő  
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző  
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:   
 
1. Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 
feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 
2.Előterjesztés az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 
3. Előterjesztés ingatlanhasznosításról 
4. Előterjesztés a védőnői álláshely pályázatról 
5. Előterjesztés iskolák kötelező felvételi körzetéről 
6. Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó döntéshozatal – Bíráló Bizottság 
létrehozása 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Kovácsné Szabó 
Csilla képviselő jelezte távolmaradását.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, amelyet egy ponttal javasolt kiegészíteni: 
7.napirendi pont lenne: MVM Partner Zrt szerződéses ajánlata. A módosított 
napirendet szavazásra bocsátotta. Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A  képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - határozathozatal nélkül elfogadták 
a módosított napirendet. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Dobi Sándorné 
képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül - 
elfogadta a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 

1. napirend - Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa 
támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 
elfogadásáról 
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Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A tavalyi évhez hasonlóan 
ismét igényt nyújtottunk be a Belügyminisztérium felé szociális célú 
tűzifavásárláshoz. 
Ebben az évben a korábbi 24 m3-rel szemben 50 erdei m3 mennyiségű fát 
igényeltünk és a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján ebből 40 m3-nyi 
mennyiségre kaptunk vissza nem térítendő támogatást. E támogatás mértéke 
711.200,- Ft, mely támogatási összegen felül 50.800,- Ft önrészt kell biztosítanunk. 
Ehhez a mennyiséghez jön még hozzá a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó 
kiegészítő támogatás. Itt igénylés nélkül 6 m3 mennyiségű tűzifa támogatást kaptunk 
2018.I. félévében. A támogatás mértéke 106.680,-Ft, az önrész 7.620,-Ft. 
A támogatásból vásárolt tűzifát 2019. február 15-éig kell kiosztani, a támogatás teljes 
összegének pénzügyi felhasználása 2019. március 31-éig kell, hogy megtörténjen, 
és 2019. április 15-ig kell elszámolnunk a Magyar Államkincstár felé. 
A támogatás mértéke nem változott, 14.000,- Ft/erdei m3 + áfa, melyhez az 
önkormányzatnak önrészként - a támogatás összegén felül – 1.000,- Ft/erdei m3 + 
áfa összeget kell biztosítania. A támogatás további feltétele, hogy a szállításról az 
önkormányzat gondoskodjon és vállalja annak költségeit. A támogatáshoz 
kapcsolódóan az önkormányzatnak a szociális rászorultság szabályait és az igénylés 
részletes feltételeit rendeletben kell meghatároznia. 
Ennek tervezetét csatoltuk az előterjesztéshez. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A napirendhez a képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta. 
Aki elfogadja a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 
feltételeiről szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11./2018.(X.25.) önkormányzati rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás  
jogosultsági feltételeiről 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

2. napirend - Előterjesztés az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: Költségvetés-módosítás vált 
szükségessé a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda, a Polgármesteri Hivatal és 
az Önkormányzat esetében.  
Az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában 1.100eFt összegű módosítás 
történik, mely az igényelt normatívákhoz kapcsolódóan a tényleges felhasználás 
MÁK általi ellenőrzését követően kialakult visszafizetendő összeg. A normatíva 
felmérések és a tényleges felhasználás között elsősorban az étkezési szolgáltatások 
körében keletkezett a kisebb mértékű igénybevétel az előzetesen tervezetthez 
képest. Az Óvoda esetében emeléseket javaslunk az étkeztetéshez kapcsolódó 
kiadásoknál, az üzemeltetési anyagok beszerzésénél (800eFt), valamint az ehhez 
kapcsolódó áfa kötelezettség soron (185eFt). A III. negyedéves fizetendő ÁFA 
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összegét is be kell építenünk az előirányzatba (231eFt), az Óvoda felé az 1.216eFt 
intézményfinanszírozási kiadás is tervezve van. A fenti kiadási szükséglet fedezetét 
az intézményfinanszírozás összegének ugyanilyen összegű megemelésével tudjuk 
megoldani. A Polgármesteri Hivatal esetében megemelni szükséges az előző évi 
költségvetési maradvány előirányzatát 322.472,- Ft-tal, amelyhez kiadási oldalon 
közüzemi díjak (203.915,- Ft), a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 
(50.000,- Ft) valamint ezek áfájának (68.557,- Ft.) a megemelését javasoljuk. A 
fentieken túlmenően - a beérkezett támogatásoknak megfelelően - a működési célú 
költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát 1.809eFt-tal 
szükséges megemelni. Ezzel összefüggésben a foglalkoztatottak személyi juttatás 
előirányzatára 829eFt-tal, a kapcsolódó járulékokra 162eFt-tal, míg az egyéb nem 
intézményi ellátások előirányzatát 818eFt-tal (szociális tűzifa) tervezzük megemelni. 
Emellett a felhalmozási célú önkormányzati támogatást 1eFt-tal szükséges 
megemelni az ingatlan felújítással (Erdősétány utca) összhangban. 
Ezen kiadások fedezetét a tartalék biztosítja. 
 
Van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a 2018. évi költségvetés módosítását. 
Aki elfogadja Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetéséről szóló 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12./2018.(X.25.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 
szóló 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

3. napirend - Előterjesztés ingatlanhasznosításról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A 2018.június 25-i ülésünkön már tárgyaltuk a 
023/20 és a 023/21 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területek hasznosítását. Ennek 
alapján elkészíttettük a területekre vonatkozó ingatlan-szakértői véleményt, mely a 
023/20 hrsz-ú ingatlan forgalmi értékét 5.800.000,-Ft-ban, a 023/21 hrsz-ú ingatlan 
értékét 5.700.000,-Ft-ban határozta meg. Az érintett ingatlanokat már ismerjük. Eddig 
érdeklődő nem keresett bennünket vételi szándékkal, csak Fodor Márton úr. 
Javaslom viszont az ingatlanok értékesítését Fodor Márton úr részére. Olvashattátok 
az adásvételi szerződés tervezetét, melyet Dr. Hegedűs Tamás ügyvéd úr készített 
elő. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el kérdés, ellenvélemény, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal, miszerint az 
ingatlanok vételárát az értékbecslésben meghatározottak figyelembevételével a 
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023/20 hrsz-ú ingatlan esetében 5.800.000,-Ft, a 023/21 hrsz-ú ingatlan esetében 
5.700.000,-Ft összegben fogadjuk el és egyetért azzal, hogy versenyeztetési eljárást 
ne folytassunk le, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
62./2018.(10.24.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 023/20 hrsz-ú, 2.820 m2 
térmértékű, „kivett telephely” megnevezésű valamint a 023/21 hrsz-ú 
2.991 m2 térmértékű, „kivett telephely” megnevezésű ingatlanokat 
értékesíti Fodor Márton (8225 Szentkirályszabadja, Nefelejcs u.21.) 
részére. Az ingatlanok vételárát az értékbecslésben meghatározottak 
figyelembevételével a 023/20 hrsz-ú ingatlan esetében 5.800.000,-Ft, a 
023/21 hrsz-ú ingatlan esetében 5.700.000,-Ft összegben határozza meg. 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
1/2013.(III.1.) önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezések 
figyelembevételével versenyeztetési eljárás lefolytatását a Képviselő-
testület nem folytat le. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és az adásvételi szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.november 15. (az aláírásra) 

 
4. napirend - Előterjesztés a védőnői álláshely pályázatról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az augusztus 30-i ülésünkön már döntöttünk arról, 
hogy a védőnő helyettesítésre ismételten pályázatot írunk ki. 
A pályázatra a 2018.október 8-i beadási határidőig nem jelentkezett senki, 
érdeklődés sem volt, emiatt a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítható. A 
védőnői feladatok ellátását jelenleg helyettesítéssel oldjuk meg. 
Szükségesnek tartjuk, hogy újabb kiírás közzétételéről gondoskodjunk, ezért a most 
lejárt pályázat eredménytelenné nyilvánítása mellett szükséges dönteni egy új kiírás 
megjeleníttetéséről is. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a lejárt pályázat eredménytelenné nyilvánítását és egy új 
kiírás megjelentetését. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a védőnői álláshellyel kapcsolatos lejárt pályázat eredménytelenné 
nyilvánítását és egy új kiírás megjelentetését, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

63./2018.(10.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi védőnői 
munkakör vonatkozásában a helyettesítésre kiírt 323-2/2018. számú pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a 
helyettesítésre vonatkozó új pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.  
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Felhívja Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.november 10. (a pályázati felhívás közzétételére) 
 

5. napirend - Előterjesztés iskolák kötelező felvételi körzetéről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Veszprémi Járási Hivatal megkeresett bennünket, 
s kérte az iskolánk felvételi körzetének véleményezését. Településünk jelenleg egy 
körzetet alkot, mivel településünkön egy iskola működik. A járási hivatalvezető által 
megküldött anyag még nem tartalmazza, nem veszi figyelembe az elmúlt időszak 
változásait. 2018.szeptember 1-től ugyanis a korábbi tagiskola önálló intézményként 
folytatja tevékenységét Szent István Király Általános Iskola néven, önálló OM 
azonosítóval. Az intézmény címe, feladat-ellátási helye, fenntartója viszont nem 
változott. Ezért javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a kötelező felvételt biztosító 
intézménynek a Szent István Király Általános Iskola (OM azonosító – 203336, 8225 
Szentkirályszabadja, József A.u.6) intézményt jelölje meg és véleményében erről 
tájékoztassa az illetékes járási hivatalt. 
Szükséges még a hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát is 
elfogadni a testületnek. Iskolánkban 6 fő hátrányos helyzetű és 1 fő halmozottan 
hátrányos helyzetű tanuló van. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan? 
 
 A napirendhez a képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta azt. 
Aki egyetért azzal, hogy településünkön a kötelező felvételt biztosító iskolaként a 
Szent István Király Általános Iskola kerüljön megjelölésre, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

64./2018.(10.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által megküldött, az 
iskolák felvételi körzetéhez kapcsolódó dokumentumot és az abban foglaltakkal 
szemben, az időközben történt változások miatt településünk vonatkozásában a 
kötelező felvételt biztosító intézményt az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Szentkirályszabadja község számára a kötelező felvételt biztosító iskola: 
203336 - Szent István Király Általános Iskola 
8225 Szentkirályszabadja, József A. u. 6.                   
 
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi 
bontásban: 
Szent István Király Általános Iskola 6 fő hátrányos helyzetű 

1 fő halmozottan hátrányos helyzetű 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.október 31. (megküldés az illetékes járási hivatal felé) 
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6. napirend - Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó döntéshozatal – 
Bíráló Bizottság létrehozása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt időszakban több támogatást is nyertünk 
beruházások megvalósítására. Az egyik a bölcsőde építése, a másik pedig a járda, 
közlekedési csomópont kialakítása. A beruházásokhoz szükséges engedélyeztetési 
eljárások már lezajlottak, így megkezdődhet a beruházások megvalósításának 
folyamata. Ehhez viszont szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása. A 
közbeszerzési eljárás előkészítésére bíráló bizottságot kell létrehoznunk. Képviselők 
nem lehetnek a bíráló bizottság tagjai. A Bíráló Bizottságnak az eljárás során 
mindvégig előkészítő, javaslattételi szerepe van. A Bíráló Bizottság ülésén 
természetesen minden képviselő jelen lehet, véleményt nyilváníthat, az ülésről 
tájékoztatunk a Képviselő-testületet. 
Ennek alapján javasoljuk a Bíráló Bizottság tagjainak: 
 
Elnök Szántód László jegyző 
Tag Békési Csaba közbeszerzési tanácsadó 
Tag Hegyi Nándor pénzügyi munkatárs 
Tag Kokas Géza műszaki munkatárs 
 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan?   
 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a közbeszerzési eljárás lebonyolításához létrehozandó Bíráló Bizottság 
tagjaira vonatkozó javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

65./2018.(10.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-VE1 
„Biztonságosabb közlekedés Szentkirályszabadján” tárgyú és a „Bölcsőde építése 
Szentkirályszabadján” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésére Bíráló Bizottságot 
hoz létre az alábbi összetétellel: 
Elnök   Szántód László jegyző 
Tag   Békési Csaba közbeszerzési tanácsadó 
Tag   Hegyi Nándor pénzügyi munkatárs 
Tag   Kokas Géza műszaki munkatárs 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

7. napirend - MVM Partner Zrt. szerződéses ajánlata 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az MVM Partner Zrt-vel 2018.december 31-én lejár 
a szerződésünk. A villamos energiát vásároljuk tőlük, mind a Hivatal, az 
Önkormányzat és az Óvoda részére is. Mivel a tőzsdén folyamatosan változnak napi 
szinten is a villamos energia árak, ezért 2-3 napos határidővel tudnak árajánlatot 
adni. Jelenleg a hivatalnál és az önkormányzatnál 15,80Ft/kwh áron kapjuk az 
áramot. Az óvoda esetében pedig 17,50Ft/kwh áron. A mai nap folyamán kaptunk 
egy árajánlatot, amely alapján 2019. január 1-től 2019. december 31-ig mindhárom 
intézményünk tekintetében - az önkormányzat valamennyi felhasználási helyére is - 
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23,23Ft/kwh áron biztosítanák az áramot. Sajnos azt tudjuk és látjuk, hogy drágul a 
villamos energia ára. Azt viszont nem tudjuk, hogy a mai ajánlatnál tudnánk-e 
kedvezőbbet kapni akár az EON-tól. Júliusban egyszer már kaptunk az MVM-től 
ajánlatot 23Ft/kwh árra.  
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan?   
 
A képviselők nehezményezték a szoros határidőt, abban azonban egyetértettek, 
hogy az árak csökkenni nem fognak, ezért támogatták az MVM Partner Zrt. 
ajánlatának elfogadását. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az MVM Partner Zrt árajánlatát, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

66./2018.(10.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az MVM Partner 
Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) villamos energiavásárlási árajánlata 
alapján szerződést kíván kötni az alábbi felhasználók vonatkozásában: 
a.)  Szentkirályszabadja Község Önkormányzat, mint felhasználó az MVMP-AJ-
323655/00 számú vonatkozó szerződéstervezet alapján a 2019. január 1-től 2019. 
december 31-ig terjedő teljesítési időszakra. 
b.) Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal, mint felhasználó az MVMP-AJ-
323684/00 számú szerződéstervezet alapján a 2019. január 1-től 2019. december 
31-ig terjedő teljesítési időszakra. 
c.) Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda, mint felhasználó az MVMP-AJ-
323687/00 számú szerződéstervezet alapján a 2019. január 1-től 2019. december 
31-ig terjedő teljesítési időszakra. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, az óvodavezetőt valamint a jegyzőt 
a szükséges intézkedések megtételére és a szerződések aláírására. 
Felelős Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018. október 26. (a tájékoztatásra) 
 
A napirendek tárgyalását követően Gyarmati Katalin polgármester néhány pontban 
tájékoztatta a Képviselő-testületet az elmúlt, valamint az előttük álló időszak 
fontosabb történéseiről: 
 

- Éppen most kaptam a jó hírt, hogy nyert az Esze Tamás utca felújítására 
beadott pályázatunk. 12 080 793 Ft támogatást kapunk, önrész pedig 
2 131 904 Ft. 

- Október 26-án (pénteken) 17.00 órára hivatalos vagyok Balatonalmádiba a 
Pannónia Kulturális Központba, ahol a Bakony és Balaton Keleti Kapuja 
Közhasznú Egyesület megalapításának 10. évfordulójára rendezett szakmai 
nap és gálavacsora kerül megrendezésre 

- EFOP pályázat keretén belül október 27-én (szombaton) mindkét nyugdíjas 
csoport tagjai Sárvárra mennek kirándulni 

- december 1-jén tartjuk az Idősek napja rendezvényünket 65 év felettiek 
részére 

- Véleményeteket kérem: januárban egy pénteki délutánon szeretnék egy újévi 
pohárköszöntőt tartani, s ennek keretében megköszönni azok munkáját, akik 
az év során segítettek programjainkon. 
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