
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 15./2019. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 
június 24-én 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán és testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor utca 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Dr. Kun 
Gazda Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Öveges János 
képviselő,  
Hiányzik igazoltan: Sikosné Szücs Marianna képviselő, Szabó Péter alpolgármester, 
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző  
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:    
 
1.) Előterjesztés Szentkirályszabadja Község közbiztonságának helyzetéről – a 
 Veszprémi Rendőrkapitányság beszámolója 
2.) Beszámoló a Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda 2018/2019. nevelési évéről 
3.) Előterjesztés törvényességi felhívás teljesítéséről – a településképi rendelet 
 módosítása 
4.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
5.) Előterjesztés támogatási szerződés módosításáról a Szentkirályszabadjai Római 
 Katolikus Egyház kérelme alapján 
6.) Előterjesztés a Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatkörének 

betöltésével kapcsolatos véleményezésről 
7.) Előterjesztés Helyi Építési Szabályzat módosításáról – partnerségi egyeztetési 

szakasz lezárása 
8.) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról önkormányzati területekre 

vonatkozóan 
9.) Előterjesztés a TOP 3.1.1-16 számú pályázathoz kapcsolódó parkosítási 
munkákról 
10.) Előterjesztés közszolgálati tisztviselők napjának munkaszüneti nappá 
nyilvánításáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, a Veszprémi 
Rendőrkapitányság részéről Miklósi György r. százados urat, Hóbor Tamás r. 
törzsőrmestert, Fazekas Márta óvodavezetőt, a lakosság köréből megjelenteket, 
Szántód László jegyző urat. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
határozatképes. Sikosné Szücs Marianna képviselő és Szabó Péter alpolgármester 
jelezte távolmaradását.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet. Aki egyetért a napirenddel, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 5 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
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Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Kovácsné Szabó 
Csilla képviselőket. 
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: A képviselő-testület évente legalább egyszer előre 
meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a 
helyben érdekelt szervezetek képviselői helyi közügyeket érintő kérdéseket és 
javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy 
legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni az önkormányzatnak. 
A közmeghallgatás napirendi pontjai többek között a Veszprémi Rendőrkapitányság 
és a Szivárvány Óvoda beszámolója is. 
A beszámolók után várjuk a kérdéseket, javaslatokat!  
 

1. napirend - Előterjesztés Szentkirályszabadja Község közbiztonságának 
helyzetéről – a Veszprémi Rendőrkapitányság beszámolója 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Köszönjük szépen az írásos beszámolót. Részletes 
anyagot olvashattunk, az előzőekhez képest szemléletes diagramokkal egészült ki. 
Szeretném felkérni Miklósi György százados urat, hogy tájékoztasson bennünket a 
falunkat érintő ügyekről. 
 
Miklósi György r.szds.: Néhány mondatot szeretnék kiemelni a beszámolóból és azt 
követően a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok. Pozitív változás, hogy a 
bűncselekmények száma országosan és település szinten is csökkent, a község 
esetében kb. 50 %-kal. Ismertette a főbb számszaki adatokat, s részletesen kitért a 
bűnmegelőzés fontosságára, a település közbiztonságának megőrzése érdekében 
tett intézkedésekre. A jelenlegi kmb-s szülési szabadságon van, Hóbor Tamás r. 
törzsőrmester fog leggyakrabban a településre kijárni. Szívesen válaszolok a 
felmerülő kérdésekre. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Van-e kérdés, javaslat? 
 
A jelenlévők hozzászólásaiban felmerült az óvoda előtti gyorshajtás problémája, a 
virágbolt előtti stop tábla gyakori figyelmen kívül hagyása, a kerékpárosok Rákóczi 
utcán történő közlekedése. 
  
Miklósi György r.szds. elmondta, hogy lehetőségeikhez képest biztosítják a 
rendszeres járőrözést, s ellenőrzéseket hajtanak végre. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Veszprémi Rendőrkapitányság Szentkirályszabadja község 2018. évi 
közrendjéről és közbiztonságáról 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: 
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  46./2019.(06.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Osztályának Szentkirályszabadja község 2018. évi közrendjéről és 
közbiztonságáról szóló beszámolóját.  

 
Gyarmati Katalin polgármester: Szeretném megköszönni a rendőrség, továbbá a 
körzeti megbízottunk tevékenységét. További sikeres munkát kívánunk! 
 

2. napirend - Beszámoló a Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda 
2018/2019. nevelési évéről 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A tartalmas, részletes beszámolóban olvashattátok, 
hogy ebben a nevelési évben milyen sok fejlesztés, illetve kisebb javítások történtek 
az óvodában: öltöző szekrények készültek még a gyermeklétszám növekedése miatt, 
a tornaterembe fali tartók kerültek, előtető készült a bejárat fölé, illetve a két épület 
közé. Az udvari játékok felújítása is megtörtént, napvitorlákat telepítettek árnyékolás 
miatt, sor került a kerítés javítására, cseréjére. Az óvónénik szorgalmas munkájának 
köszönhető, hogy a vásárokon és a bálon befolyt összegből sikerült kültéri játékot 
vásárolni, amely a nyár folyamán remélhetőleg beépítésre kerül. Nagy gond, hogy a 
kevés közfoglalkoztatottunk szakmunkákat nem tud megfelelően végezni, de ahogy 
idejük engedte, mentek az óvodába is természetesen, hogy rendezzék a 
játszóudvart. Nagy öröm számunkra, hogy a gyermek létszám folyamatosan 
emelkedik s a szomszédos településekről is érkeznek hozzánk gyermekek.  
Tartalmas nevelési évet zárt az óvoda. Nagycsoportosaink a nagyobb 
rendezvényeinken mindig felléptek. Köszönjük az óvónénik felkészítését. Köszönjük 
Márti valamennyi dolgozótok egész évi munkáját. A nyárra kellemes pihenést 
kívánunk nektek, hogy frissen, kipihenten kezdjétek majd a következő nevelési évet. 
 
Van-e észrevétel, kérdés a beszámolóval kapcsolatba? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Szivárvány Óvoda 2018/19 évéről 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: 
 

  47./2019.(06.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2018/2019 
nevelési évéről szóló beszámolóját. 

 
Gyarmati Katalin polgármester 17.40 órakor szünetet rendelt el. 
A képviselő-testület 17.50 órakor nyílt testületi ülésen folytatta munkáját, a jelenlévő 
képviselők száma 5 fő. 
 

3. napirend - Előterjesztés törvényességi felhívás teljesítéséről – a 
településképi rendelet  módosítása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal ellenőrzést 
végzett a településkép védelméhez kapcsolódó helyi rendeletünk vonatkozásában. A 
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Kormányhivatal a rendelet vizsgálatát követően törvényességi felhívással élt, 
melyben rögzítette, hogy a rendelet mely pontjait tartja problémásnak, illetve 
jogszabálysértőnek. A hibák kijavítására június 26-ig volt lehetőségünk, így felkértük 
a Város és Ház Bt vezetőjét, Bárdosi Andrea tervezőt a szakmai vonatkozású 
észrevételek egyeztetésére. Az eljárás során a módosításokat partnerségi 
egyeztetés keretében is véleményeztetni kellett, s egyeztetések történtek az illetékes 
hatóságokkal is. A módosítással kapcsolatban a partnerektől észrevétel nem 
érkezett, a lakossági fórum megtartásra került, így a partnerségi eljárást lezártnak 
tekinthetjük. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítását, 
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 Önkormányzata Képviselő-testületének  
10./2019. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló  
2/2018. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

4. napirend - Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól  szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Már többször beszéltünk a 617/2 hrsz-ú ingatlan  
hasznosításáról. Ahhoz, hogy az ingatlant majd értékesíteni tudjuk, be kell sorolni az 
önkormányzati vagyoni körbe, a forgalomképes üzleti vagyoni elemek közé. A helyi 
önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. Az előterjesztésben 
részletesen olvashattatok erről. Javaslom 617/2 hrsz-ú ingatlan forgalomképes üzleti 
vagyonba sorolását. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosítását, 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
11./2019. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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5. napirend - Előterjesztés támogatási szerződés módosításáról a 
Szentkirályszabadjai Római Katolikus Egyház kérelme alapján 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Római Katolikus Plébánia a tavalyi évben 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben ravatalozó létesítéséhez kértek 
anyagi támogatást. A testület 750.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított 
előfinanszírozással az egyháznak. A szerződés aláírását követően a támogatás 
folyósítása is megtörtént. A támogatásról a szerződésben megadott határidőig 
köteles elszámolni a támogatott szervezet. A szerződésben a támogatás 
felhasználásának határideje 2019.május 1., az elszámolás határideje pedig 
2019.június 30. Berkes Péter plébános megkeresett bennünket és kérte a 
felhasználási és elszámolási határidő módosítását. Leírta, hogy a projekt 
megvalósítása különböző adminisztrációs problémák miatt késésben van. A 
beruházási munkák tényleges megkezdése a nyárra várható, ezért kérte a 
felhasználási, illetve elszámolási határidő 2019.november 30.-i illetve december 31.-i 
dátumra történő meghatározását. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 
megállapodás 3.1. pontja módosításra kerüljön aszerint, hogy a Kedvezményezett a 
támogatást 2019.november 30-ig használhatja fel és a teljes támogatás 
felhasználásáról legkésőbb 2019. december 31-ig köteles legyen elszámolni. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a felhasználási és az elszámolási határidő módosítását a 
kérelemnek megfelelően. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja, hogy a megállapodás 3.1. pontja módosításra kerüljön aszerint, hogy a 
Római Katolikus Plébánia a támogatást 2019.november 30-ig használhatja fel és a 
teljes támogatás felhasználásáról legkésőbb 2019. december 31-ig köteles legyen 
elszámolni kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

  48./2019.(06.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja 
az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján a Római Katolikus 
Plébániával kötött 277-3/2018.számú támogatási szerződést aszerint, 
hogy a biztosított támogatás felhasználásának határideje 2019.november 
30-i, az elszámolási határidő pedig 2019.december 31-i határidőre 
változzon. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a támogatási szerződés módosításának aláírására. 
 

6. napirend - Előterjesztés a Veszprémi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői feladatkörének betöltésével kapcsolatos 
véleményezésről 
 

Gyarmati Katalin polgármester: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kéri a 
Képviselő-testület véleményét a megüresedett Veszprémi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői munkakörével kapcsolatosan. A kapitányságvezetőjének 
kinevezése az országos rendőrkapitány hatáskörébe tartozik, ezt megelőzően a 
javaslattételhez megkeresik a kapitányság illetékességi területén lévő 
önkormányzatok képviselő-testületeit is véleményszerzés céljából. 
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Javasolják a beosztásra Rausz István r.ezredes úr kinevezését. Az előterjesztés 
mellékleteként olvashattátok Rausz István r.ezredes szakmai életútját is. Javaslom, 
hogy a Képviselő-testület támogassa Rausz István r.ezredes kinevezését a 
Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői posztjának betöltésére. 
Van-e kérdés, más javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták Rausz István r.ezredes kinevezését a kapitányságvezetői 
posztra.  
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki támogatja Rausz István r.ezredes kinevezését a Veszprémi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői posztjának betöltésére kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

  49./2019.(06.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja Rausz István r.ezredes kinevezését a Veszprémi 
Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői beosztására. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.július 10. (a tájékoztatásra) 

  
7. napirend - Előterjesztés Helyi Építési Szabályzat módosításáról – 

partnerségi egyeztetési szakasz lezárása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A 2019. május 15-i ülésünkön döntöttünk – Bóka 
Viktor és a Rothstahl Hungary Kft kérelme alapján - a Helyi Építési Szabályzat 
módosításának megindításáról az ún. tárgyalásos eljárással. A módosítás a 04/4 
hrsz-ú területet érinti. Az eddig szabadonálló beépítési mód oldalhatáron állóvá 
változna. A kérelmezők jelezték, hogy szeretnék, ha a módosítás mielőbb 
megtörténne, mivel nagy értékű beruházásokat terveznek megvalósítani rövid időn 
belül. Bárdosi Andrea tervező elkészítette a munkaanyagot, melyet közzétettünk. A 
lakossági fórum lezajlott, melyen észrevétel nem történt, az egyeztetés keretében 
2019.június 22-ig érkezhettek még vélemények az anyaghoz, de nem érkezett 
javaslat és észrevétel sem. A partnerségi szakasz lezárható, így elkészíthető a 
végső szakmai véleményezésre bocsájtandó anyag, mely továbbítható az állami 
főépítésznek. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
Hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a 
napirendet. 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot a 
partnerségi eljárás lezárásáról és a további intézkedések megtételéről, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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50./2019.(06.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gksz8 
építési övezetre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítása 
tekintetében   
1.  megállapítja, hogy az előzetesen lefolytatott partnerségi véleményezés 
során a módosítással kapcsolatban a Partnerektől észrevétel nem érkezett, 
a partnerségi szabályzat szerinti lakossági fórum megtartásra került, annak 
jegyzőkönyvét elfogadja, a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti; 
2.  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a partnerségi egyeztetés 
lezárásáról kapcsolatos döntés dokumentálásáról és közzétételéről, 
3. felkéri a tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai véleményezésre 
bocsájtandó tervdokumentációt; 
4. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntést és a településrendezési 
eszközök módosításának végső szakmai véleményezési dokumentációját 
küldje meg a tárgyalásos eljárásnak megfelelően végső szakmai 
véleményezésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítészének.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
8. napirend - Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról 

önkormányzati területekre vonatkozóan 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Már több alkalommal felmerült néhány 
önkormányzati ingatlan hasznosításának a lehetősége, mivel érezhető itt a 
településünkön is, hogy egyre többen vennének telket, viszont nincs igazán már 
eladó ingatlan. A rendezési tervet, valamint az önkormányzat lehetőségeit 
megvizsgálva a Petőfi Sándor utcához csatlakozó 675/25 hrsz-ú út (Alsódombi utca) 
keleti oldalán lévő teleksor folytatásában van mód új lakótelkek kialakítására, úgy, 
hogy a József Attila utca folytatásában tervezett lakóterület déli végéből 
visszaminősítünk lakóterületet. Emellett az önkormányzati tulajdonban lévő 617/2 
hrsz-ú ingatlan (Rosos telek) vonatkozásában született olyan javaslat, hogy a 
hatályos HÉSZ szerinti minimum 800 m2-es telekméretet csökkentsük le minimum 
600 m2-re, ezzel alkalmazkodva a lakásépítéshez kapcsolódó igényekhez. Ezeket 
úgy tudjuk megvalósítani, hogy az érintett területeket kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítjuk. A HÉSZ módosítása ún. Tárgyalásos eljárással történne, így rövid idő 
alatt módosulhatna a HÉSZ. Ezekkel a módosításokkal elérhető az, hogy újabb 
lakóingatlanok építésére alkalmas területek alakuljanak ki, melyek segítik a települési 
létszám növekedését, továbbá elősegítik az ingatlanok hasznosítását is. A 
módosításhoz kapcsolódó feladatok ellátására javasoljuk Bárdosi Andrea 
településtervező megbízását, aki úgy nyilatkozott, hogy a HÉSZ módosítást bruttó 
780.000,-Ft összegért vállalja.  
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a tervezett módosításokat, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a HÉSZ módosítási javaslatát az előterjesztésben foglaltak szerint, 
valamint azt, hogy a tervezői feladattal Bárdosi Andrea településtervezőt bízzuk meg 
bruttó 780.000 Ft vállalkozói díjért kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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51./2019.(06.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezi a hatályos Településrendezési eszközök módosítását két 
terület tekintetében az alábbiak szerint:  
1. 

a) A Petőfi utcához csatlakozó 675/25 hrsz-ú út ingatlan keleti
oldalán lévő teleksor folytatása szükséges a külterületi 0106/2 hrsz-ú 
telek felé, azaz új lakótelkek kialakítása (1. módosítás) Az új lakóterület 
helyett a József Attila utca folytatásában tervezett lakóterület déli 
végéből kerüljön lakóterület visszaminősítésre. 
b) A 617/2 hrsz-ú telekre vonatkozó Vt1 övezetben a minimális
telekméret csökkentése 600 m2-re és társasházi lakóépületek 
kialakításának biztosítása a Helyi Építési Szabályzatban (2. módosítás) 
c) A lakótelkek kialakítása az önkormányzat kiemelt fejlesztési célja,
ezért a mellékelt érintett területeket a Képviselő-testület kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja.  
d) A módosítás 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. 
e) A Településrendezési terv módosítása a környezetre várhatóan
káros hatással nem lesz, ezért a Képviselő-testület előzetesen nem 
tartja szükségesnek a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3.§-a szerinti 
külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás 
lefolytatását.  

2. a Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló
kezdeményezéssel kapcsolatos tervezői feladatok ellátásával Bárdosi 
Andrea (1146 Budapest, Abonyi utca 8.) településtervezőt bízza meg. A 
vállalkozói díj mértéke bruttó 780.000,-Ft. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások lebonyolítására és a 
tervezési szerződés aláírására. A vállalkozói díj fedezetét 2019.évi 
költségvetéséből biztosítja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.július 15. (a szerződés aláírására) 

9. napirend - Előterjesztés a TOP 3.1.1-16 számú pályázathoz kapcsolódó
parkosítási munkákról

Gyarmati Katalin polgármester: A „Biztonságosabb közlekedés 
Szentkirályszabadján” című TOP-os pályázatunk kapcsán -mely a Balatoni út-
Rákóczi utca-Ady utca csomópontjának megújítását és járdaépítést foglal magában- 
a beruházás megvalósítása a tervek szerint halad, a csomóponthoz és a 
járdaépítéshez kapcsolódó munkák szinte teljesen elkészültek. A műszaki átadás is 
megtörtént, a forgalomba helyezés előkészítése van még folyamatban. A pályázat 
tartalmaz még feladatokat, többek között az érintett terület parkosítását, zöldterület 
rendezését. E célra bruttó 1.905.000,-Ft forint áll rendelkezésre, mely füvesítésre, 
cserjék, bokrok, fák telepítésére valamint közterületi padok, hulladékgyűjtők 
vásárlására és telepítésére használható fel. 
A munkálatok elvégzésére ajánlatokat kértünk be: 
1. RP Product Kft –       bruttó 1.349.000,-Ft
2. Gitech Kft –       bruttó 1.587.500,-Ft 
3. Juhász Sándor ev. -  bruttó 1.158.000,-Ft
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Az ajánlatok kizárólag a parkosítási munkákra vonatkoznak, a padok, hulladékgyűjtő 
edények beszerzésére nem. Javaslom a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Juhász 
Sándor egyéni vállalkozó megbízását a feladatok ellátásával. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 

A képviselők támogatták Juhász Sándor megbízását a parkosítási munkák 
elvégzésére. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja, hogy a „Biztonságosabb közlekedés Szentkirályszabadján” című 
pályázathoz kapcsolódó parkosítási, zöldterület rendezési feladatok ellátásával 
bízzuk meg Juhász Sándor vállalkozót bruttó 1.158.000,-Ft értékben, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

52./2019.(06.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 
3.1.1-16-VE1-2017-00012 azonosítójú, „Biztonságosabb közlekedés 
Szentkirályszabadján” című pályázathoz kapcsolódó parkosítási, 
zöldterület rendezési feladatainak ellátásával megbízza Juhász Sándor 
vállalkozót (8220 Balatonalmádi, Szabolcs u.23./G). A vállalkozói díj 
mértéke: bruttó 1.158.000,-Ft.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a vonatkozó vállalkozói szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.július 15. (a szerződés aláírására) 

10. napirend - Előterjesztés közszolgálati tisztviselők napjának munkaszüneti
nappá nyilvánításáról

Gyarmati Katalin polgármester: A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá 
nyilvánításáról szóló törvény módosítása során a Közszolgálati Tisztviselők Napja, 
július 1-je a továbbiakban már nem munkaszüneti nap. Ugyanakkor egy szabályozás 
szerint a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezhet arról, hogy a 
Képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a július 1-je legyen munkaszüneti 
nap. A köztisztviselők napja 2001. óta munkaszüneti nap volt a köztisztviselők 
számára, az egészségügyi ágazatban dolgozók számára pedig 2012. óta 
munkaszüneti nap a július 1.Javaslom, hogy a Képviselő-testület alkosson rendeletet 
arra vonatkozóan, hogy a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
számára továbbra is munkaszüneti nap legyen a július 1. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 

A képviselők támogatták a rendelet megalkotását arra vonatkozóan, hogy a 
köztisztviselők részére július 1. munkaszüneti nap legyen. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá 
nyilvánításáról szóló önkormányzati 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:  
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