
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 8./2019. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 
24-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 8225. 
Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Szabó Péter alpolgármester, Sikosné Szücs 
Marianna képviselő, Öveges János képviselő 
Hiányzik igazoltan: Dobi Sándorné képviselő 
 Az állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:    

1. Előterjesztés védőnői pályázat elbírálásáról 
2. Előterjesztés a Szent István Király Általános Iskola intézményvezetői 

pályázatának véleményezéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Dobi Sándorné 
képviselő jelezte távolmaradását. Ismertette a kiküldött írásos napirendet, amelyet két 
napirendi ponttal kívánt kiegészíteni: 3. napirend: Előterjesztés HÉSZ módosítása – 
partnerségi egyeztetési szakasz lezárása, 4. napirend: Szivárvány Óvoda intézményi 
átszervezése - döntéshozatal 
Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Sikosné Szücs Marianna és Öveges János 
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 védőnői pályázat elbírálásáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A 2019.február 28-i ülésen 
döntöttünk arról, hogy a védőnőnk tartós távollétének idejére az álláshely betöltésére 
újabb pályázatot írunk ki. A pályázatban rögzített 2019. április 11-i benyújtási 
határidőig egy pályázat érkezett. Az ezt megelőzően kiírt négy pályázat 
eredménytelen volt, azokra jelentkezés sem történt. A pályázatot Dombai Szilvia 
védőnő nyújtotta be, a pályázat ellenőrzése alapján megállapítható, hogy a benyújtott 
dokumentáció a felhívásban foglaltaknak megfelel, hiánypótlásra nem volt szükség. 
A pályázat áttekintését követően, illetve a jelentkezővel történt megbeszélés alapján 
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javaslom a Képviselő-testületnek, hogy döntsön a pályázat eredményessé 
nyilvánításáról és Dombai Szilvia kinevezéséről a védőnői feladatok ellátására. A 
felhívás alapján a munkakör betöltésének időpontja 2019.június 1. 
Van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatosan? 
 
A képviselők örömmel nyugtázták az érvényes védőnői pályázatot, támogatták 
Dombai Szilvia megbízását. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. 
Aki egyetért azzal, hogy a védőnői pályázati eljárást nyilvánítsuk eredményesnek és a 
helyettes védőnői feladatok ellátásával 2019.június 1-től Dombai Szilvia védőnőt 
bízzuk meg, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

27./2019.(04.24.)számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi 
védőnői munkakör vonatkozásában a helyettesítésre kiírt 323-5/2018. számú 
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület a területi védőnő tartós távolléte időtartamára, a helyettes 
védőnői feladatok ellátásával 2019.június 1-től Dombai Szilvia védőnőt bízza 
meg. A helyettes védőnő illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével kell 
megállapítani. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.május 30.  

 
2. napirend - Előterjesztés a Szent István Király Általános Iskola 

intézményvezetői pályázatának véleményezéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A Veszprémi Tankerületi 
Központ igazgatója tájékoztatott bennünket arról, hogy a Szent István Király Általános 
Iskola intézményvezetői álláshelyére pályázati felhívást tettek közzé. A pályázatra egy 
fő jelentkezett: Széplaki Zoltán József, az intézmény jelenlegi intézményvezetője. A 
köznevelésről szóló törvény értelmében ki kell kérni a vezetői pályázattal 
kapcsolatban a vagyonkezelésben lévő ingatlan tulajdonos önkormányzat véleményét 
is. A pályázati anyagot olvashattátok. Hétfőn 14 órára kell mennem az iskolába is, ahol 
az alkalmazotti közösség előtt bemutatkozik az igazgató úr. A bemutatkozón részt 
vesz Szauer István tankerületi igazgató úr is. 
Javaslom a Képviselő-testületnek elfogadásra a pályázati anyagot. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő: Szépen felépített, szimpatikus pályázatot nyújtott 
be Széplaki Zoltán úr. Jól nyomon követhető, hogy milyen elképzelési vannak a jövőt 
illetően. 
 
 
A képviselők részéről egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin 
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polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki támogatja Széplaki Zoltán József pályázati anyagát a Szent István Király Általános 
Iskola vezetői megbízására, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

28./2019.(04.24.)számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi 
Tankerületi Központ által a Szent István Király Általános Iskola 
intézményvezetői álláshelyére kiírt álláspályázatra beérkezett pályázatot 
megismerte. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 83.§ (4) 
bekezdés h.) pontja alapján úgy határoz, hogy támogatja Széplaki Zoltán 
József pályázatát és javasolja kinevezését a Szent István Király Általános 
Iskola intézményvezetői posztjára. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.május 6. (az értesítésre) 

 
3. napirend - Előterjesztés HÉSZ módosítása – partnerségi egyeztetési 

szakasz lezárása 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A 2019. március 27-i 
Képviselő-testületi ülésen egy lakossági kérelem alapján döntöttünk arról, hogy a 
Helyi Építési Szabályzatunkat módosítjuk ún. állami főépítészi eljárással. A 
módosítással érintett területek az ún. zártkerti területen találhatóak. Az eljárás 
megindításáról döntöttünk, ezt követően Bárdosi Andrea tervező elkészítette a 
munkaanyagot, melyet a partnerségi szabályokról szóló rendelet előírásai szerint 
közzétettünk. A partnerségi egyeztetés 2019.április 17-én lezajlott. A módosító 
anyaghoz egy javaslat érkezett, eszerint a HÉSZ 20.§ (4) bekezdésében szereplő 
"arányos téglalap alaprajzú" építhető épület legyen kiegészítve úgy, hogy az épületen 
oldalszárny is építhető legyen. Ennek alapján a partnerségi szakasz lezárható, 
elkészíthető a végső szakmai véleményezésre bocsájtandó anyag, mely továbbítható 
az állami főépítésznek. A partnerségi eljárás során érkezett javaslatot elfogadhatónak 
tartjuk, javasoljuk beépíteni a dokumentációba és így előterjeszteni az állami 
főépítésznek. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A jelenlévők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  

 
29./2019.(04.24.)számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi 
Építési Szabályzat az ún. zártkerti területen található kertes 
mezőgazdasági besorolású (Mk) területek módosítása 
vonatkozásában, a partnerségi egyeztetés során a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 42/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  
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1. megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel 
kapcsolatban a Partnerektől a megadott határidőn belül egy észrevétel 
érkezett a lakossági fórumon, mely elfogadásra kerül, így ennek 
megfelelően a HÉSZ módosítást ki kell egészíteni azzal, hogy a kertes 
mezőgazdasági területen oldalszárnyas épület is épülhet. 

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 településtervezőt, hogy készítse el az állami 
főépítészi eljárásra bocsájtandó tervdokumentációt; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntést és a Helyi Építési 
Szabályzat módosításának véleményezési dokumentációját küldje meg 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének.  

 Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 

4. napirend - Szivárvány Óvoda intézményi átszervezése –döntés hozatal 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A 2019. március 27-i és az 
április 10-i Képviselő-testületi ülésen kinyilvánítottuk azon szándékunkat, hogy a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda intézményben intézményátszervezést hajtunk 
végre. Az egyik módosítás az intézmény alaptevékenységét érinti és a sajátos 
nevelési igényű gyermekek fogadásával kapcsolatos. A másik átszervezési javaslat 
pedig a bölcsőde megvalósításához kötődik. Az átszervezéssel kapcsolatban 
megindult a vélemények beszerzése. Az alkalmazotti közösség 2019.április 16-án 
tartott ülésén támogatta mindkét átszervezési javaslatot. A szülői szervezet pedig 
2019.április 17-én tárgyalta a javaslatokat és azokkal egyetértve támogatta az 
elfogadásukat. A véleményezési eljárás után hozhat a Képviselő-testület döntést az 
intézmény átszervezéséről. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A jelenlévők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvodában a Képviselő-
testület intézményátszervezést hajtson végre, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

30./2019.(04.24.)számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lefolytatott 
véleményezési eljárás során az intézményi alkalmazotti közösség valamint a 
szülői szervezet véleményének figyelembevételével úgy határoz, hogy a 
fenntartásában működő Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvodában 
intézményátszervezést hajt végre az alábbiak szerint: 
1. A költségvetési szerv alaptevékenységének módosítása 
2. A Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda többcélú intézménnyé történő 
átszervezése, többcélú óvoda-mini bölcsőde intézmény kialakítása 
A Képviselő-testület elfogadja a 2/2019.számú módosító okiratot valamint a 2-
2/2019.számú egységes szerkezetű alapító okiratot. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
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