
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 17./2019. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 
augusztus 29-én 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 8225 
Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor utca 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Dobi 
Sándorné képviselő, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla 
képviselő, Öveges János képviselő,  
Hiányzik igazoltan: Sikosné Szücs Marianna képviselő 
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző  
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:    
 
1.) Helyi Építési Szabályzat módosítása – döntéshozatal záró szakmai vélemény 
kiadását követően 
2.) Előterjesztés a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület kérelméről 
3.) Döntéshozatal beiskolázási támogatásról 
4.) Előterjesztés a választási bizottságok összetételéről 
5.) Előterjesztés a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 
2019./2020.évi munkaterveiről 
6.) Előterjesztés a 617/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról 
7.) Előterjesztés a Continental Automotive Hungary Kft-vel kötött szerződés 
meghosszabbításáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Héninger 
Zsanett óvodavezetőt, Szántód László jegyző urat. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület 6 fővel határozatképes. Sikosné Szücs Marianna képviselő jelezte 
távolmaradását.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, amelyet 4 napirendi ponttal kívánt 
kiegészíteni: 8.napirendi pont: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása, 9. 
napirendi pont: Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra, 10. 
napirendi pont: Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatok, 11. 
napirendi pont: Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat szakmai feladatának támogatása. A módosított napirendet szavazásra 
bocsátotta. Aki egyetért a kiegészített napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Szabó Péter alpolgármestert és Öveges János 
képviselőt. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  
elfogadta a hitelesítők személyére tett javaslatot. 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A testületi ülést megelőzően - 2019. augusztus 27-
én - a napirendet részleteiben tárgyalta a Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi 
Bizottság, s javaslatát határozatban fogalmazta meg a Képviselő-testület részére. 
 

1. napirend - Helyi Építési Szabályzat módosítása – döntéshozatal záró 
szakmai vélemény kiadását követően 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. 2019. május 15-i 
ülésünkön már döntöttünk a településrendezési eszközök módosításának 
megindításáról Bóka Viktor és a Rothstahl Hungary Kft. kérelme alapján. A 
módosítás a 04/4 hrsz-ú területet érintette, a területen végrehajtandó beruházások, 
fejlesztések maradéktalan megvalósításához volt szükséges a GKSZ-8 építési 
övezetbe tartozó terület beépítési módjának megváltoztatása. Az eddig szabadonálló 
beépítési mód oldalhatáron állóvá változna. A HÉSZ módosítása ún. tárgyalásos 
eljárással történt. A partnerségi szakasz lezárása megtörtént, ennek során javaslat 
nem érkezett. Az elkészült dokumentáció szakmai véleményezésre megküldésre 
került az állami főépítésznek. Az állami főépítész által kiadott záró szakmai vélemény 
alapján a módosítási tervezet a testület által elfogadható. 
A Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s elfogadásra javasolta a testületnek. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Szentkirályszabadja Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását illetve az erről szóló rendelet-tervezet, 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 Önkormányzat Képviselő-testületének   
14./2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

2. napirend - Előterjesztés a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület 
kérelméről 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület 
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, működésükhöz, programjaik 
biztosításához kérik a támogatásunkat. A kérelmükben foglaltak alapján 100.000,-Ft 
vissza nem térítendő támogatást kérnek. A Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület 
2019. szeptember 7-én rendezi meg a XXII. Sárkányok Napja rendezvényét. Az 
Egyesület a működési körében ellátott feladataival, rendezvényeivel településünk jó 
hírnevét is erősíti, ezért javaslom a támogatásukat. A vonatkozó önkormányzati 
rendeletünk alapján a Képviselő-testület dönthet a támogatás odaítéléséről. 
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A Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s elfogadásra javasolta a testületnek. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A jelenlévők támogatták a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület kérelmének 
pozitív elbírálását, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a 
napirendet. 
Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal, miszerint 
nyújtsunk 100.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást a Baráti Kör Egyesületnek, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

58./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján a Szentkirályszabadja Baráti 
Kör Egyesület (8225 Szentkirályszabadja, Erdősétány u. 22.) részére 
100.000,-Ft összegű vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a 
2019. évi költségvetéséből. Az Önkormányzat a kifizetés módját utólagos 
finanszírozásban, banki átutalással határozza meg. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az önkormányzati 
rendeletben meghatározott előírások szerinti támogatási megállapodást 
aláírja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019. december 15. (az elszámolásra) 

 
3. napirend - Döntéshozatal beiskolázási támogatásról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt évek során az őszi iskolakezdések 
alkalmával beiskolázási támogatás keretében nyújtottunk segítséget a 
szentkirályszabadjai családoknak. A 2017/2018-as tanévtől az állam 1-9. osztályig a 
tankönyveket ingyen biztosítja a diákok részére. Ennek alapján a beiskolázási 
támogatást idén is csak a 10. osztálytól javaslom biztosítani. Tavaly a Képviselő-
testület a beiskolázási összeget 8.000,-Ft/fő határozta meg. Az elmúlt évben 10 fő 
középiskolás vette igénybe ezt a lehetőséget (tavalyelőtt 12 fő). A 2019/2020-as 
tanévre vonatkozóan javaslom a 9.000,-Ft/fő mértékben meghatározni a beiskolázási 
összeget. Továbbá javaslom az elmúlt évek feltételeit továbbra is figyelembe venni, 
miszerint csak az kaphat támogatást, aki szentkirályszabadjai állandó lakhellyel 
rendelkezik, csatolja a tankönyvek kifizetéséről szóló igazolást és középfokú 
intézményben tanul. Nem igényelhet támogatást az, aki a tankönyveit –bármely 
okból-térítésmentesen vette át. A felsőfokú intézményben járó tanulóknak pedig 
októberben lehetőségük nyílik pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 
A Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s elfogadásra javasolta a testületnek. 
Van-e kérdés, más javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők egyetértettek a 9.000 Ft/fő beiskolázási támogatás összeggel, Gyarmati 
Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot a 9.000 Ft/fő 
beiskolázási támogatásra vonatkozóan, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

59./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2019./2020. tanév vonatkozásában beiskolázási támogatásként a 
szentkirályszabadjai állandó lakhellyel rendelkező és középfokú 
intézményekben tanulók részére 9.000,-Ft-ot biztosít. Nem igényelheti a 
támogatást az, aki a tankönyveit térítésmentesen vette át. A tanulók 
kérelméhez csatolni kell a tankönyvek kifizetéséről szóló igazolást. 
A beiskolázási támogatás finanszírozásával kapcsolatos pénzeszközöket 
az Önkormányzat a 2019.évi költségvetéséből fedezi. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.szeptember 16. (a kérelmek benyújtására) 

 
4. napirend - Előterjesztés a választási bizottságok összetételéről 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Dr. Áder János 
köztársasági elnök az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki. A választási eljárásról szóló 
törvény értelmében helyi választási bizottságot meg kell alakítani. 
A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak javasolt személyek közül a 
többség korábban már részt vett a választási bizottsági munkában. 
A Helyi Választási Bizottság tagjainak a következő személyeket javasoljuk: 
Barcza Imre 
Tömböl Szilárdné 
Nagy Károlyné 
A HVB póttagjainak pedig: 
Pósa Viktória 
Gyimesi Józsefné 
 
A Pénzügyi- Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság ezen napirend tárgyalásakor 
módosításként javasolta, hogy Harkai Melinda póttagként kerüljön be a nemzetiségi 
szavazatszámláló bizottságba, így javasolta elfogadni a határozati javaslatot a 
testületnek. Az azóta eltelt időben azonban olyan változások történtek a 
szavazatszámláló bizottságaink vonatkozásában (kiesett egy tag, nem tudja vállalni a 
feladatot), hogy szükségessé vált a taglétszám feltöltése. Így azzal a módosító 
javaslattal élnék, hogy Harkai Melinda a nemzetiségi szavazatszámláló bizottságból 
kerüljön át póttagként a 2.számú szavazókör szavazatszámláló bizottságába. 
A Helyi Választási Bizottság vonatkozásában változás nem történik, a határozati 
javaslat kiegészül a 2.számú szavazókört érintő módosítással. A nemzetiségi 
szavazatszámláló bizottság esetében pedig az eredeti (Harkai Melinda nélküli) 
javaslat tartalma szerint kellene dönteni. 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Helyi Választási Bizottság tagjaira tett javaslatot azzal a 
kiegészítéssel, hogy Harkai Melinda a 2.számú szavazatszámláló bizottság 
póttagjaként kerüljön megválasztásra kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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60./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásához 
kapcsolódóan a Helyi Választási Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
A Helyi Választási Bizottság tagjai: 
Barcza Imre 
Tömböl Szilárdné 
Nagy Károlyné 
Póttagok: 
Pósa Viktória 
Gyimesi Józsefné 
A 2.számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába póttagként megválasztja 
Harkai Melinda 8225 Szentkirályszabadja, Erdősétány u.2. szám alatti lakost. 
Felelős: Szántód László jegyző 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásával egy időpontban kerül sor a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
2019. évi általános választására is. 
A Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság javasolt tagjai: 
Csetényi Károlyné 
Gyarmati Ferencné 
Fodor Mártonné 
Galambos Károlyné 
Geiszlerné Kovács Marianna 
 
A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s 
elfogadásra javasolta a testületnek, a módosító javaslat alapján Harkai Melinda 
kikerülne ebből a bizottságból. 
Van-e kérdés, más javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjaira tett határozati 
javaslatot, mely módosítja a Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság javaslatát 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

61./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásához kapcsolódóan a 
nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
A Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai: 
Csetényi Károlyné 
Gyarmati Ferencné 
Fodor Mártonné 
Galambos Károlyné 
Geiszlerné Kovács Marianna 
Felelős: Szántód László jegyző 
 

5 
 



5. napirend - Előterjesztés a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és 
Mini Bölcsőde 2019./2020.évi munkaterveiről 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Héninger Zsanett intézményvezető elkészítette az 
éves munkaterveket és kérte a Képviselő-testülettől a fenntartói tudomásulvétel 
kinyilvánítását. Nagyon tartalmas, összeszedett munkatervet, anyagokat kaptunk. A 
Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot és támogatta a fenntartói tudomásulvétel 
kinyilvánítását. 
 
Hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a 
napirendet. 
Aki tudomásul veszi a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 
tájékoztatását az intézményi munkatervekről, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

62./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde (8225 
Szentkirályszabadja, Kossuth u.22.) tájékoztatását az intézmény 2019/2020. 
nevelési évre vonatkozó nevelési munkatervéről, a munkaközösségi 
munkatervéről és a gyermekvédelmi munkatervéről. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
Gyarmati Katalin polgármester javasolta, hogy a soron következő két napirendet 
zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület, mert az önkormányzat vagyonát 
érintő ügyekben szükséges döntést hoznunk. A zárt ülés elrendelésének lehetőségét 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) 
bekezdés c.) pontjában rögzített felhatalmazás biztosítja. Javaslatát szavazásra 
bocsátotta. 
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzati vagyont érintő témakörökben, a 6. és 7. 
napirendet zárt ülés keretében tárgyaljuk, mivel a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzati érdekeket sértené, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

63./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az „Előterjesztés a 617/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról” és az 
„Előterjesztés a Continental Automotive Hungary Kft.-vel kötött szerződés 
meghosszabbításáról” című napirendet zárt ülésen tárgyalja. 
A zárt ülés elrendelését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában rögzített 
felhatalmazás alapján állapította meg a Bizottság. A jelentős értékű 
vagyonhoz kapcsolódóan az önkormányzat üzleti érdekét sértené a napirend 
nyilvános tárgyalása. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
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Gyarmati Katalin polgármester a nyílt Képviselő-testületi ülést 17.30 órakor 
berekesztette, a testület zárt ülés keretében folytatta munkáját.  
A zárt ülésen 2 db határozat – a 64./2019.(08.29.) és a 65./2019.(08.29.) – született. 
A nyílt Képviselő-testületi ülés 17.50 órakor változatlan létszámú – 6 fő – képviselő 
részvételével folytatódott. 
 

6. napirend - 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Szükséges ismét 
módosítanunk a 2019. évi költségvetésünket. A Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 
esetében 250.000,- Ft-tal módosítanánk az üzemeltetési anyagok beszerzése 
előirányzatot illetve 50.000,- Ft-tal a karbantartás és kisjavítás előirányzatot valamint 
ezek ÁFA-ját (81.000,- Ft.), továbbá 10.001,- Ft. összeggel a kamatkiadások 
előirányzatát. Ez utóbbi a rendkívüli települési támogatásba bevont szállítók által 
kiállított számlák után kalkulált fizetendő kamat. Mindezek fedezetére a 
szolgáltatások ellenértéke 307.874,- Ft és ennek ÁFA bevétele 83.126,- Ft. és az 1,- 
Ft. kapott kamat szolgál. A Polgármesteri Hivatalban a saját gépjármű elszámolása 
elnevezésű tétel átkerült személyi juttatásokból a dologi kiadások közé, ezért 
150.000,- Ft-ot átcsoportosítását javasoljuk a közlekedési költségtérítésekből a 
kiküldetések kiadásai közé. Az Önkormányzat esetében szükséges előirányzatosítani 
a 3.717.000,- Ft. minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet 
támogatását. Szükséges előirányzatosítani az augusztus hóra leigényelt és 
megkapott 251.500,- Ft gyermekvédelmi támogatást, valamint egy 69.595,-Ft 
összegű köztemetés megtérülését is. Kiadási oldalon az - Óvoda által számlázandó - 
Kalandorok tábor térítési díja 25.591,- Ft vásárolt élelmiszerek és az ÁFA-ja 6.909,- 
Ft összegben jelenik meg. A fentiek által a tartalékunk + 4.005.595,- Ft-tal módosul, 
ezáltal 4.915.327,- Ft lesz. 
 
A Bizottság tárgyalta ezt a napirendet, elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a 2019. évi költségvetés ismertetett módosítását, Gyarmati 
Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását, 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 
15./2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről 
szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

7. napirend - Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A korábbi években már 
nyújtottunk be kérelmet a Belügyminisztérium pályázatán rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatásra. Az elmúlt időszakban több nagy pályázati projekt 
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megvalósítására került sor, melyeknél a támogatáson felül jelentős összeget kellett 
saját erőből biztosítanunk. A működőképesség folyamatos biztosítása érdekében 
javasoljuk a pályázat benyújtását. A kiírás szerint a pályázatot az év során 
folyamatosan, de legkésőbb szeptember 30-ig lehet benyújtani. A közüzemi 
szolgáltatásokhoz és az óvoda élelmiszer alapanyag beszerzéseihez kapcsolódó 
kiadásokhoz tudunk támogatást kérni. 
A Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtását, 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja, hogy nyújtsunk be pályázatot rendkívüli önkormányzati támogatás 
elnyerése érdekében, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

66./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete I. 7.pont 
és a I.10. pont alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására 
és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatás 
elnyerése érdekében.   
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő:2019.szeptember 6. (a pályázat benyújtására) 

  
8. napirend - Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatok 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Magyar Falu Program keretében pályázatot 
nyújthatnak be az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések 
önkormányzatai. A meghirdetett pályázatok több területet érintenek, közülük 
javasoljuk a következők alprogramokra pályázat benyújtását: 
 

1. Önkormányzati tulajdonú utak felújítása 30 millió Ft-ig 
2. Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása 15 millió Ft-ig 
3. Temető fejlesztése református egyház ravatalozója 5 millió Ft-ig 
4. Óvoda udvar fejlesztése 5 millió Ft-ig 
5. Polgármesteri Hivatal felújítása fűtéskorszerűsítés 50 millió Ft-ig 

 
Elmondta, hogy az újfelújításokhoz kapcsolódó alprogram keretében több olyan út, 
útszakasz felújítása valósulhatna meg, amelyek a korábbiakban kimaradtak a 
felújításból vagy szükségessé vált a javításuk. A pályázatba belterületi utakon túl 
bekerülhet a Meggyespuszta felé vezető út javítása és a Kötéssűrűben található ún. 
„Y” kereszteződés problémájának a megoldása is. 
Az eszközfejlesztés pályázaton az elavult kommunális traktor helyett egy új 
beszerzésére pályáznánk a szükséges adapterekkel együtt illetve a zöldterületek 
karbantartását szolgáló kisgépeket is szeretnénk beszerezni. 
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A temető fejlesztése alprogram esetében a református temetőben lévő, 
önkormányzati tulajdonú ravatalozó épület felújítása a cél, a homlokzat, a 
faburkolatok, a nyílászárók felújítása, cseréje vonatkozásában. 
Az óvoda udvar megfelelő játékeszközökkel történő ellátása időszerűvé vált. A 
pályázat keretében ezek beszerzésére kerülne sor, az óvodavezető javaslata 
alapján. 
A polgármesteri hivatalnál pedig a hosszú évek óta problémás fűtési rendszer 
felújítására kerülhetne sor, kiegészülve a szintén elavult telefon illetve világítási 
rendszer megújításával. Elmondta, hogy a pályázatok benyújtásához nem 
követelmény a Képviselő-testületi döntés, de a testület véleménye, egyetértése 
fontos, hiszen a célok közösek.  
 
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolta a pályázatok benyújtását. 
Szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki támogatja, hogy a Magyar Falu Program keretében nyújtsunk be pályázatot az 
alábbi alprogramokra: 

1. Önkormányzati tulajdonú utak felújítására  
2. Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására  
3. Temető fejlesztésére  
4. Óvoda udvar fejlesztésére  
5. Polgármesteri Hivatal felújítására,  

kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

67./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Magyar Falu Program keretében az alábbi alprogramok 
vonatkozásában nyújt be pályázatot: 
1. Önkormányzati tulajdonú utak felújítása MFP-ÖTU/2019 
2. Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására MFP-KKE/2019 
3. Temető fejlesztése MFP-FFT/2019 
4. Óvoda udvar MFP-OUF/2019 
5. Polgármesteri Hivatal felújítása MFP-HPH/2019 

Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a pályázatok 
előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására és a pályázatok 
benyújtására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: A pályázati alprogramok kiírása szerint 

 
9. napirend - Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és 

Szociális Szolgálat szakmai feladatának támogatása 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Kormányhatározat alapján Balatonalmádi Város 
Önkormányzata minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatosan 
támogatást kapott, melyből a Balatonalmádi Szociális Társulást szociális jogcímek 
tekintetében érintő támogatás összege mindösszesen 17.561.000 Ft. 
Az összeg a támogatói okirat tartalma alapján 3 jogcímet érint, ezek: 

• család és gyermekjóléti szolgálat: 1.748.000,-Ft, 
• szociális étkeztetés: 1.111.000,-Ft, 
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• időskorúak nappali ellátás: 14.702.000,-Ft. 
Szentkirályszabadja településre vonatkozó támogatás összege 3.053.091,-Ft, 
melyből 

1. Egyszeri személyi juttatás biztosítása munkaadót terhelő terhekkel együtt a 
közalkalmazottaknak: 474.300,-Ft 

2. Szolgáltatást segítő ún. dologi jellegű kiadások: 1.500.000,-Ft 
3. 1.078.791,-Ft-tal csökkenti Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2019. 

évi költségvetésében „Balatonalmádi Szociális Társulás részére 
pénzeszközátadás Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és 
Szociális Szolgálat bevétel és kiadás különbözete” megnevezésű kiadási 
előirányzatot. 

 
Mindenképpen kedvező a dolgozókra és településünkre vonatkozóan is. 
Van-e kérdés, a napirenddel kapcsolatban? 

 
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot a három 
összegre vonatkozóan, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  

 
68./2019.(08.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatására vonatkozó kérelmét 
támogatja. 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 
szakmai munkájának támogatása céljából az intézmény - 
Szentkirályszabadja településre vonatkozó - 2019. költségvetésének 
módosítását az alábbiak szerint támogatja:  
- a személyi juttatások kiadási előirányzatának 474.300,-Ft-tal történő 
emelését, 
- a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzatának 69.300,-Ft-tal történő emelését, 
- a dologi kiadási előirányzatának 1.500.000,-Ft-tal történő emelését, 
mindösszesen működési kiadási előirányzatának  1.974.300,-Ft-tal történő 
emelését  az 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat alapján Szentkirályszabadja 
településre jutó támogatás (3.053.300,-Ft) terhére biztosítja.  
A Képviselő-testület Szentkirályszabadjára településre jutó támogatásból 
fennmaradó 1.078.791,-Ft-tal csökkenti Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata 2019. évi költségvetésében „Balatonalmádi Szociális Társulás 
részére pénzeszközátadás Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ 
és Szociális Szolgálat bevétel és kiadás különbözete” megnevezésű kiadási 
előirányzatot. 
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri Gyarmati Katalin polgármestert, 
hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2019. évi költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.szeptember 1. (a tájékoztatásra) 
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