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Szám: 8./2018. 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
május 30-án 14.30 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, Szabó Péter 
alpolgármester,  
Hiányzik igazoltan: Sikosné Szücs Marianna képviselő, Öveges János képviselő 
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző, Kovács Eszter pénzügyi 
csoportvezető 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:   
  
1.) Beszámoló a helyi önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
2.)  Beszámoló a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017.évi 
költségvetéséről 
3.) Összefoglaló jelentés a 2017. évben végzett belső ellenőrzések értékeléséről 
4.) Beszámoló az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről – zárszámadási rendelet 
elfogadása 
5.) HÉSZ módosítás – partnerségi egyeztetés lezárása 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
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 Dr. Kun Gazda Melinda és Dobi Sándorné 
képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  
elfogadta a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
A tegnapi nap folyamán a napirendet részleteiben tárgyalta a Pénzügyi-Gazdasági- 
és Ügyrendi Bizottság - ahol a nem bizottsági tag képviselők is jelentős létszámmal 
jelen voltak -, s javaslatait jegyzőkönyvben rögzítette.  
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1. napirend - Beszámoló a helyi önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Törvény írja elő, hogy minden év május 31-ig átfogó 
értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az 
értékelést, miután a képviselő-testület megtárgyalta, meg kell küldeni a 
gyámhatóságnak. 
Az anyag két részből tevődik össze, egyik részét adja a Balatonalmádi Család és 
Gyermekjóléti Központ vezetőjének beszámolója, a másik részét pedig a Hivatal által 
készített beszámoló teszi ki. 
A Család és Gyermekjóléti Központ látja el településünkön a házi segítségnyújtást, a 
nappali szociális ellátást (idősek klubja) és a családsegítést. 
Szeretném megköszönni Sajtos Ildikó intézményvezető beszámolóját, amely igen 
részletes, tartalmas, bőséges adatot tartalmaz, sok-sok mérőszámmal, 
összehasonlítási adatokkal.  
Intézményvezető asszony nem tudott ma eljönni, de jelezte, hogyha kérdés van, 
szívesen eljön a következő testületi ülésre. 
Szeretném megköszönni a munkájukat, úgy gondolom, hogy sikeresen tudtunk 
együtt dolgozni. Ha gondunk volt, rögtön keresték a megoldást, segítséget nyújtottak. 
Az anyag másik részét a Hivatali beszámoló adja. Köszönjük jegyző úr beszámolóját. 
Láthattátok, hogy a tavalyi évben milyen és mennyi pénzbeli juttatást adtunk.  
A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta a 
beszámolót. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

34./2018.(05.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő–testülete 
elfogadja az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018. június 11. (megküldésre) 

 
2. napirend - Beszámoló a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ 2017.évi költségvetéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ 
és Szociális Szolgálat elkészítette a 2017-es költségvetési évről szóló pénzügyi 
beszámolóját, melyet láthattatok az előterjesztésben.  
Ez a  beszámoló kapcsolódik és részét képezi a saját zárszámadásunknak is. 
Jó hír, ahogy az előterjesztésben is láthattátok, hogy visszautalásra kerül július 15-ig 
1.667.884,-Ft. 
A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta a 
napirendet. 
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Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat 2017. évi gazdálkodásáról készült beszámolót, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

35./2018.(05.30.) Kt. határozat: 
 Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja 
 Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 2017. 
 évi gazdálkodásáról készült beszámolóját. 
 Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
 intézkedések megtételére. 
 Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

3. napirend - Összefoglaló jelentés a 2017. évben végzett belső 
ellenőrzések értékeléséről 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Kistérségi társulás keretében a Szántó és Társa Bt. 
végzi önkormányzatunk belső ellenőrzését. Munkájukat magas színvonalon végzik, 
az együttműködés kiváló. A belső ellenőr továbbította részünkre a 2017. évi belső 
ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést, amelyet a zárszámadási 
beszámoló részeként a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. A jelentésben 
szerepel, hogy a hibák kijavítására intézkedési tervet kell készítenünk. Elkészítjük, s 
a belső ellenőr segítségével történik a javítás. 
A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta a 
napirendet. 
Van-e észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves 
ellenőrzési jelentést, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

36./2018.(05.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési 
jelentést jóváhagyja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
4. napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről – 

zárszámadási rendelet elfogadása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A törvényi előírásoknak megfelelően kiküldésre 
került a beszámoló, köszönöm Kovács Eszter pénzügyi csoportvezető előkészítő 
munkáját, amelyben a Szántó és Társa Bt. is közreműködött. Elkészültek az 
alátámasztó kimutatások, táblázatok. Látható, hogy a bruttó maradvány 9.305.344 Ft, 
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amelynek jó része kötelezettséggel terhelt.  
Áttekintették a zárszámadási rendelet tervezet mellékleteit. Az Önkormányzat 
maradványa 7.369.121 Ft, A Polgármesteri Hivatalé 1.879.472 Ft, az Óvodáé 56.741 
Ft. Ezek összege teszi ki a 9.305.344 Ft maradványt. 
Szó esett a beruházásokról, a felújítási kiadásokról, a lakossági támogatások 
összegéről (rendkívüli települési támogatások, beiskolázási támogatás). 
A mérlegkimutatás (9. mell.) tételeiről, amely szerint a normatív támogatások 
121.274.860 Ft összegben érkeztek, összesen működési célú támogatást 
165.101.812 Ft összegben kaptunk, amely a közfoglalkoztatás támogatását is 
magában foglalja. Adóbevételeink: kommunális adó 6.550.037,-Ft,  a helyi iparűzési 
adó 39.924.438 Ft, gépjárműadó önkormányzatnál maradó (40%) része 11.882.023 
Ft. 
A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta a 
napirendet. 
Van-e kérdés a zárszámadással kapcsolatban? 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő arról érdeklődött, hogy a normatív támogatások 
és a saját bevételek fedezik-e az éves kiadásokat. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Összességében fedezik, de ehhez körültekintő, 
takarékos gazdálkodás szükséges. 
 
Szabó Péter alpolgármester: Az is látható, hogy minimális volt a kiadás a 
beszerzésekre mindhárom intézményben. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Valóban csak a legszükségesebb berendezések 
kerültek beszerzésre. 
 
Szabó Péter alpolgármester is megköszönte a sok előkészítő munkát. 
 
Egyéb hozzászólás nem érkezett a zárszámadással kapcsolatban, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet-
tervezetet, 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  
5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi költségvetési zárszámadásról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

5. napirend - HÉSZ módosítás – partnerségi egyeztetés lezárása 
 
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 
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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.  
Bárdosi Andrea tervező elkészítette a munkaanyagot, melyet a partnerségi 
szabályokról szóló rendelet előírásai szerint közzétettünk, a partnerségi egyeztetés 
lezajlott, vélemények, észrevételek nem érkeztek. 
A fentiek alapján a partnerségi szakasz lezárható, elkészíthető a végső szakmai 
véleményezésre bocsájtandó anyag, mely továbbítható az állami főépítésznek. 
A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta a 
napirendet. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja, hogy az Önkormányzat a Helyi Építési Szabályzat ill. Szabályozási terv 
Balatoni utat érintő módosítását a partnerségi egyeztetést követően küldje meg 
végső szakmai véleményezésre az állami főépítész hatáskörében eljáró Veszprém 
Megyei Kormányhivatalnak, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

37./2018.(05.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési 
Szabályzat ill. Szabályozási terv Balatoni utat érintő módosítása vonatkozásában, a 
partnerségi egyeztetés során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően  
1. megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel 

kapcsolatban a Partnerektől a megadott határidőn belül észrevétel nem 
érkezett, 

2. megállapítja, hogy a helyi építési szabályzat módosítás partnerségi 
véleményezési szakasza lezárul; 

3.  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen döntés dokumentálásáról és 
közzétételéről, 

4. felkéri Bárdosi Andrea tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai 
véleményezésre bocsájtandó tervdokumentációt; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntést és a Helyi Építési Szabályzat 
módosításának tervezetét küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami 
főépítész hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.  

 Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
Tájékoztatások 
Gyarmati Katalin polgármester néhány pontban tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
elmúlt valamint az előttük álló időszak fontosabb történéseiről, megvalósítandó 
feladatokról, döntéshozatalokról: 
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- kivett szabadságaim: március 31-ig kellett kivennem az elmúlt évben 

megmaradt 16 nap szabadságomat, ez megtörtént. Azóta pedig május 11-én 
vettem ki szabadságot. 

- A Mai Nők csoportja táncukkal továbbjutottak a döntőbe, amit Keszthelyen 
rendeztek meg az elmúlt hétvégén. Büszkék lehetünk asszonyainkra, mert 
elhozták az arany érmet. Azóta már kaptak felkérést Csopakon, Alsóörsön is. 
Mozgalmas időszak van mögöttük. 

- Erdősétány aszfaltozása befejeződött. Javaslom mindenkinek, aki még nem 
járt arra, hogy nézze meg, próbálja ki. Elmondhatom, hogy településünk 
legjobb utcája lett. 

- Elkészült a bölcsőde vázlatterve.  
- Nyergestetőn elvileg megtörtént Pünkösd előtt a Kopjafa állítás. Tájékoztatást 

nem kaptunk róla. Szabó Gellért Szentkirály polgármestere viszont jelezte, 
hogy nem tudja vállalni a köszöntő beszédet, mert nem lesz jelen. 

- május 9-10-én voltam Tapolcán, ahol a Zoboralji Kistérség polgármestereit 
láttuk vendégül. Nyitrageszte azóta küldött egy levelet, melyben jelzik, hogy 
szeretnének testvértelepülési kapcsolatot létrehozni településünkkel. 

- június 10-22. között a Magyar Honvédség egy nemzetközi hadgyakorlatot hajt 
végre, amely az ország 2/3 részét fogja érinteni, többek között településünket 
is. Jelezték, hogy nagy gépek fognak érkezni, s erős hanghatással fog járni a 
gyakorlat. Főleg a délutáni órákban történik majd a repülés. A lakosságot 
tájékoztattuk, hirdetőinket, honlapunkon olvasható a tájékoztató levél. 

- június 4-án (hétfőn) 16.30 órakor a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 
koszorúzunk a Rákóczi utcai emlékműnél.  

- június 4-én (hétfőn) 17.00 órakor pedig a Nemzedékek Házában 
Pedagógusnapi köszöntőre hívtuk az óvodában és iskolában dolgozó 
kollégákat. Egy kis vidám-zenés műsorral készülünk. Várunk Benneteket is 
szeretettel. 

- június 9-én (szombaton) várunk mindenkit a családi főzőnapi 
rendezvényünkre. Lecsófőző verseny lesz. A csapatok jelentkezését június 2-
ig várjuk. Lesz légvár, Lufibohóc, kézműves foglalkozás a gyermekeknek, 
ügyességi versenyek, büfé, kürtöskalács. Fellépnek az ovis gyerekek, illetve 
gyermekkoncertre várunk mindenkit. 

- Székely kapu festése: Bezzeg Zoltán vállalkozó jelezte, hogy megnézi, s 
kapunk egy árajánlatot, amennyiben el tudja vállalni a munkát 

- Az augusztusi ünnepség alkalmával díjazzuk a település érdekében kimagasló 
teljesítményt nyújtó személyeket. Ehhez kapcsolódóan várom a képviselők 
javaslatait a „Szentkirályszabadjáért” kitüntetés valamin a díszpolgári cím 
adományozására vonatkozóan. 

 
A napirendhez egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Gyarmati Katalin 
polgármester a Képviselő-testületi ülést 15.15 órakor berekesztette. 
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