
1./2011. (I.13.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő 
testülete a  Szentkirályszabadja, Kossuth L. utca 207. hrsz. 
Egészségügyi szolgáltatások Háza felújítására, bővítésére 
elnyert  pályázatban  szereplő  39.384.264,-Ft  bekerülési 
összeget  2.800.000,-Ft-al  kiegészíti,  így  a  felújításra, 
bővítésre összesen 42.184.264,-Ft-ot biztosít.
A  közbeszerzési  eljárás  keretében  megállapított 
39.384.264,-Ft  az épület felújítását bővítését  nem fedezi, 
a 2.800.000 Ft-os  kiegészítés a befejezési határidő tartása 
és a szolgáltatás határidőben történő megvalósulása miatt 
szükséges.

Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

2./2011. (I.13.) sz. Kt határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat  Képviselő – testülete a 
VEMÉV – SZER Kft. és a Kuti és Fia Kft. ajánlatát érvénytelennek 
minősíti, mivel azok a rendelkezésre álló összeget meghaladják.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

3./2011. (I.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő  testülete  a 
Szentkirályszabadja,  Kossuth  L.  utca  207.  hrsz.  Egészségügyi 
szolgáltatások Háza felújításával, bővítésével megbízza a Vámos–Vill 
Kft-t  (8248  Nemesvámos,  Dózsa  Gy.  u  2/b)  bruttó  42.184.264,-Ft 
összegért.
Felhatalmazza Iványi András polgármester a vonatkozó Vállalkozási 
szerződés aláírására.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

4./2011. (I.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete 
támogatja,  hogy  Szentkirályszabadja  Községért  Közalapítvány 
beindítsa a Rosos kert programját. 
Az  ehhez  szükséges  ingatlant  (Mosó  097/1  hrsz)  rendelkezésre 
bocsátja, valamint a programhoz a pénzügyi támogatást biztosítja. 
Fentiek  alapján  Szentkirályszabadja  Községért  Közalapítvány 
részére 5 millió forint támogatást nyújt.
Felhatalmazza Gyarmati  Katalin alpolgármestert,  hogy a vonatkozó 
pénzeszköz  átadási  megállapodást  írja  alá  és  az  elszámoláshoz 
szükséges dokumentumokat adja át a Közalapítvány részére. 
A  Közalapítvány  az  átadott  pénzeszköz  felhasználásáról  a 
megállapodásban  foglaltak  szerint  tételes  elszámolást  bocsát  az 
Önkormányzat  rendelkezésére  (szerződések,  kifizetett  számlák, 
teljesítés igazolások).
Felelős: Iványi András polgármester



5./2011. (II.09.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
előterjesztésben  foglalt  bevételi  és  kiadási  pótelőirányzatokat 
megtárgyalta,  és  az  előterjesztésben  javasoltaknak  megfelelően  a 
jelentkező feladatokra 6.935e Ft pótelőirányzat növekedést elfogadja, 
amelynek  fedezete  a  6.935e  Ft  bevételi  pótelőirányzat  növekedés 
legyen.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

6./2011. (II.09.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Közös 
fenntartású intézmény 2011. évi költségvetését.
Felelős: Iványi András polgármester

7./2011.(II.09.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  évre 
vonatkozó üléstervet elfogadja.
Felelős: Iványi András polgármester

8./2011.(II.09.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz, 
hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  létszámkeretét  1  fővel  megemeli  és  az  ezzel 
kapcsolatos költségeket költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és a gazdasági 
vezetőt a költségvetésbe történő beépítésre.
Felelős: Szántód László jegyző

Varga Valér gazdasági vezető

9./2011.(II.09.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő–testülete  a 
közművelődési tevékenységekhez kapcsolódóan meghatározott rendezvények 
szervezésével és lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásával megbízza 
Fejes Edith vállalkozót bruttó 1.650.000 Ft összegért. 
A  megállapodás  2011.  január  1-től  2011.  december  31-ig  érvényes.  A 
vállalkozói díj összegét a Képviselő – testület költségvetéséből biztosítja. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a vonatkozó Vállalkozási szerződés 
aláírására. 
Felelős: Iványi András polgármester

10./2011.(II.09.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  az  „Integrált 
Közösségi  Szolgáltató  Tér”  pályázathoz  kapcsolódóan  elfogadja  a  Római 
Katolikus  Egyházközséggel  (képviseli:  vitéz  Ajtós  József  László  esperes  – 
plébános)  kötendő Ingatlan – használati  megállapodást,  az abban foglaltakkal 
egyetért.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

11./2011.(II.09.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Közbeszerzési  Szabályzata  5.§  (1)  bekezdése  alapján  az  „Integrált  



Közösségi  Szolgáltató  Tér  kialakítása” tárgyú  közbeszerzési  eljárás 
lebonyolításával  Békési  Csaba hivatalos közbeszerzési  tanácsadót  bízza 
meg.

Létrehozta a Bíráló Bizottságot az alábbi összetételben:
Öveges János képviselő elnök
Dr. Kun Gazda Melinda tag
Kovács Zsolt műszaki tanácsos tag
Péter Ferenc mérnök tag
Békési Csaba közbeszerzési tanácsadó tag

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatal  jegyzőjét,  hogy  tegye  meg  a  szükséges 
intézkedéseket.
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: folyamatos

12./2011.(II.24.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
elfogadja  a  Balatonalmádi  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó  Társulás feladatait  ellátó  Balatonalmádi  Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetését.

13./2011.(III.24.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a 
Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 8. 
számú módosítást.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  módosított  megállapodás 
aláírására.
Felelős: Iványi András polgármester

14./2011.(III.24.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulás  társulási 
megállapodásának VIII. számú módosítását.

A Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás személyes 
gondoskodásról  szóló  rendelet-tervezetét  megtárgyalta,  azt 
elfogadásra javasolja.

Felhatalmazza  Iványi  András  polgármester  a  szükséges  intézkedések 
megtételére és a megállapodás aláírására.
Felelős: Iványi András polgármestere
Határidő: 2011.03.31.

15./2011.(III.24.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír 
ki a Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására.
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.
Felelős: Iványi András polgármester
Szántód László jegyző (a pályázat kiírásáért)

           Határidő:2011.április 1. (a pályázat kiírásáért)



16./2011.(III.24.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselőivel  szemben támasztott  –  a többször  
módosított a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.törvény 34.§ /
3/  bekezdésében  megjelölt –  teljesítménykövetelmények  alapját  képező 
kiemelt célokról az 1.számú mellékletben meghatározottak szerint határoz.
Felelős: Szántód László jegyző

1.sz.melléklet a 16./2011./III.24./Kt határozathoz

A köztisztviselők teljesítmény-értékelésének alapját képező kiemelt általános célok:

Kiemelt általános célok:

A kiemelt  célok általában az önkormányzat  folyamatos működéséhez kapcsolódnak és 
akár többéves időszakot is átfoghatnak. Ebben az évben az alábbi kiemelt célkitűzések 
megállapítása szükséges:

1. Az  önkormányzat  2011.évi  költségvetésének  végrehajtása  során  a  gazdálkodás 
szabályszerűségének  biztosítása  a  célszerűségi,  a  hatékonysági  és  a 
takarékossági  szempontok  alapján,  kiemelt  figyelemmel  a  felügyeleti  szervek 
iránymutatásaira,  javaslataira.  A 2012.évi  költségvetési  koncepció  határidőre 
készüljön el, meg kell határozni a tervezés módszerét, valamint a költségvetés 
indoklásához szükséges számítások tartalmát.

2. A polgárbarát, ügyfélcentrikus, szolgáltató jellegű ügyintézés feltételeinek javítása.
3. Fel  kell  kutatni  és  ki  kell  használni  a  pályázattal  elnyerhető  központi  források 

felhasználásában rejlő lehetőségeket
4. A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az önkormányzat 

bevételei.
5. A helyi  humán  -  erőforrás  gazdálkodás  területén  a  magasan  képzett,  feladatát 

eredményesen ellátó, az önkormányzathoz lojális személyi állomány biztosítása és 
fejlesztése.

6. A  képviselő-testület  és  bizottságai  a  tevékenységéhez  minden  szükséges 
információt,  tájékoztatást  időben,  az  adott  helyzetnek,  körülménynek  megfelelő 
részletezettségben megkapjon.

A Polgármesteri hivatalnak az ügyek intézésére vonatkozó átfogó feladatokhoz, valamint a 
hivatali  ügyintézés  ellátásához  kapcsolódó  átfogó  minőségi  szakmai  teljesítmény 
követelmények:

1. A köztisztviselők szakmai ismeretével kapcsolatos követelmények:
-  a  szükséges,  a  munkavégzéshez  elengedhetetlen  szakmai  ismeretekkel 
rendelkezzenek, szakmai ismeret bővítése folyamatosan.

1/A. A jegyző:
- törekedjen az irányítási,  szervezési  munkájához kapcsolódóan minél  több 

szakmai ismeret megszerzésére.
A felettes szervek által szervezett képzéseken való részvétel biztosítása az érintetteknek a 
képzési tervben meghatározottak szerint.

2. A köztisztviselők szakmai jártasságával kapcsolatos követelmények:
-  munkájuk  során  megfelelő  szakmai  jártasságot  mutassanak,  jártasság  szintje 
emelkedjen. 



3. A köztisztviselők ítélőképességével kapcsolatos követelmények:
- az ítélőképesség megfelelő színvonalának meg kell jelennie a képviselő- testület által 
meghozandó döntéseknél is, ahol ha lehetséges több választási lehetőséget is felkínáló 
variánsokat kell  kidolgozni,  jelezve az előkészítést  szakmailag készítő személy döntési 
javaslatát.

4. A köztisztviselők pontosságával kapcsolatos követelmények:
- határidők megtartása jogszabályokban, illetve a hivatali ügymenet szerint meghatározott, 
nekik megszabott határidőig lássák el.
-  a  munka  pontossága,  precízsége:  a  köztisztviselő  munkáját  úgy  végezze,  hogy  a 
rendelkezésre álló iratokból, dokumentumokból más, adott szakterületen jártas ügyintéző 
is  el  tudjon  igazodni  -  így  az  esetleges  helyettesítés,  munkaszervezési  feladatok 
zökkenőmentesen végrehajthatók.

5. A köztisztviselő írásbeli és szóbeli kifejező képessége: egyértelműnek, közérthetőnek 
kell lennie.

6. A köztisztviselők felelősségérzetével kapcsolatos követelmények:
- feladatukat felelősséggel, megfelelő segítőkészséggel lássák el. 

7. A köztisztviselők hivatástudatukkal kapcsolatban: az esküjükhöz méltón viselkedjenek.

8. A köztisztviselők kapcsolatteremtő, - fenntartó készségével kapcsolatos követelmények:
- teremtsenek hamar kapcsolatot, illetve jó kapcsolatot tartsanak fenn az ügyfelekkel, azon 
szervekkel, melyekkel a mindennapi munkavégzés során kapcsolatban kell lenniük.
- az apparátuson belül megfelelő csoportszellemmel, összetartozással dolgozzanak.

9. Munkafegyelemmel kapcsolatos követelmények meghatározása és érvényesítése.

17./2011.(III.24.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
elfogadja az önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési Tervét.

Felelős: Szántód László jegyző (a közzétételért)
Határidő: 2011.április 20.

18./2011.(III.24.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
elfogadja  a  Balatonalmádi  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás feladatait ellátó Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költségvetésének módosítását.

Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester

19./2011.(III.24.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
támogatja a Start Sport Egyesület „Start Félmaraton” rendezvényét a 
lebonyolításhoz  szükséges  önkormányzati  tulajdonban  lévő 
eszközök,  mobil  WC,  orvosi  felügyelet  és  egyéb  költségek 
biztosításával.

A program szerepel a Képviselő-testület 2011. évi rendezvénytervében.



Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester

20./2011.(III.24.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000 Ft-
tal  támogatja  a  Veszprémi  Egyetemi  és  Diákatlétikai  Clubot  (8200. 
Veszprém, Wartha V. u. 3.), Páli Viktor  (Szentkirályszabadja, József A. u. 
24.)  atléta  2011.  évi  sportolói  felkészülésének,  felszereléseinek 
biztosításához.
Felkéri  a  klubot,  hogy  a  támogatás  éves  felhasználásáról  írásban 
tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felhívja Varga Valér pénzügyi  vezetőt a 2011. évi  költségvetésbe történő 
beépítésre, a támogatással kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Varga Valér gazdasági vezető

21./2011.(III.24.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
szociális étkeztetés felülvizsgált, megújított Szakmai Programját.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester

22./2011.(IV.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
Közbeszerzési  Szabályzata  5.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  2011.  évi 
közbeszerzési tervének megfelelően a települési útjavítások I.  szakasza 
tárgyú  közbeszerzési  eljárás  lebonyolításával  a  Multi  Act  Kft.-t  (8200. 
Veszprém, Palást u. 2.) bízta meg.

Fenti eljárásra létrehozza az alábbi összetételű Bíráló Bizottságot:
7.
8. Elnök Öveges János
9. Tag Dr. Kun Gazda Melinda
10. Tag Fodor Márton
11. Tag Péter Ferenc mérnök
12. Tag Békési Csaba közbeszerzési tanácsadó
13. Tag Kovács Zsolt PH műszaki ügyintéző

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatal  jegyzőjét  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Szántód László
Határidő: azonnal

23./2011.(IV.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
megerősíti  azon szándékát, hogy meg kívánja valósítani a volt plébánia 
ingatlanán  az  „Integrált  Közösségi  és  Szolgáltató  Tér”  kialakítását  és 
működtetését, melyhez az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból 
pályázati támogatást nyert el.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  pályázati  program 
elindításával és megvalósításával kapcsolatos teendők elvégzésével.



24./2011.(IV.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  KDOP 
5.2.1/A-2008-005  azonosítószámú,  „Egészségügyi  szolgáltatások 
fejlesztése  Szentkirályszabadján”  című  beruházás  teljeskörű 
megvalósulásához  kapcsolódó,  a  pályázat  keretében  elszámolható 
eszközbeszerzésen  túl  az  optimális  működéshez  szükséges  eszközök, 
berendezések beszerzéséhez bruttó 1.300.000 Ft pénzösszeget biztosít 
2011. évi költségvetéséből.

25./2011.(IV.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határoz, hogy az Egészségház ingatlanának (207 hrsz) kerítés javítására- 
felújítására,  csapadékvíz  elvezetési  munkáira,  személyi  bejáró 
átalakítására,  gépkocsi  bejáró  átalakítására  a  Vámos-Vill  Kft-t  (8248. 
Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 28.) bízza meg bruttó1.973.072,-Ft vállalkozói 
díjért.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  vállalkozói  szerződés 
aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kovács Zsolt műszaki ügyintéző
Határidő: 2011. május 15.

26./2011.(IV.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megrendeli a Növényorvos 2005 Kft. (8200 Veszprém, Cserepes u. 
1/b)  által  benyújtott  árajánlata  alapján  66  db  vadgesztenyefa 
vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni  védekezési  munkáit  (évi  3 x-i 
permetezés) 154.440,-Ft+ÁFA értékben.

Felelős Iványi András polgármester
Határidő: 2011. április 15.

27./2011.(IV.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megrendeli a Növényorvos 2005 Kft. (8200 Veszprém, Cserepes u. 1/b) 
által  benyújtott  árajánlata  alapján  a  szentkirályszabadjai  Református 
temető gyommentesítési munkáit 165.000,-Ft+ÁFA értékben.
Felelős Iványi András polgármester
Határidő: 2011. április 15.

28./2011.(IV.13.) sz. Kt. határozat:
          Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy  a  Trianoni  döntés  tragikus  következményeire  való  emlékezés 
lehetőségére  emlékhelyet  alakít  ki  a  „Szentkirályszabadja  Alapítói  és 
Gyarapítói”  emlékmű  területén.  A  felajánlás  alapján  ingyenesen 
rendelkezésre bocsátott vöröskő alapzatra kerülő márványtábla és felirat 
költségeit az önkormányzat 2011. évi költségvetéséből biztosítja.
A  márványtábla  feliratának  és  motívumának  kialakítására  az  alábbiak 
szerint kerül sor:
-      Felül 1 sor: MAGYAR EMLÉKEZZ 1920. június 4. tragédiájára!

4. Középen: Térképen kifaragva az országcsonkítás, felirat átlósan: országcsonkítás
5. Az alsó harmadban: „A VÍZ SZALAD,  DE A KŐ MARAD!” 

( Wass Albert)
Felelős: Iványi András polgármester



Határidő: 2011. május 31.

29./2011. (IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat   Képviselő  –  testülete 
megtárgyalta a 2010. évre szóló hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola és 
Óvoda  közös  fenntartású  intézmény  zárszámadási  beszámolóját,  a 
Hajmáskéri Önkormányzat által készített elszámolást a Tagintézmény 2010. 
évi  bevételeiről  és  kiadásairól,  és  azt  a  vitában  elhangzottak  figyelembe 
vételével elfogadta.
Felelős: Iványi András  polgármester

30./2011. (IV.27) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete 
jóváhagyja a Balatonalmádi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás feladatait  ellátó Balatonalmádi  Szociális Alapszolgáltató Központ 
2010. évi zárszámadását. 
Felelős: Iványi András polgármester

31./2011. (IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  a 
2010. évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést 
jóváhagyja. 
Felelős: Iványi András polgármester
 

32./2011. (IV.27.) sz. Kt. határozat
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete 
elfogadja az Önkormányzat 2011 – 2014 időszakra vonatkozó Gazdasági 
programját. 
Felelős: Iványi András polgármester

33./2011. (IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő  Testülete  a 
Közbeszerzési  Szabályzata  5.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  2011.  évi 
közbeszerzési  tervnek  megfelelően,  a  települési  útjavítások  II.  szakasza 
tárgyú  kiegészített  közbeszerzési  eljárás  lebonyolítására  az  alábbi 
összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre:

14. Elnöke Öveges János
15. Tag Fodor Márton
16. Tag Dr. Kun Gazda Melinda
17. Tag Péter Ferenc mérnök
18. Tag Békési Csaba közbeszerzési tanácsadó
19. Tag Kovács Zsolt PH műszaki ügyintéző

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Multi Act Kft.-t (8200. Veszprém, 
Palást u. 2.) bízza meg.
A Képviselő – testület felhatalmazza továbbá a Bíráló Bizottságot arra, hogy 
az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervében rögzített, még meg nem 
hirdetett  eljárások lebonyolítását, a döntések előkészítését is végezze el. 
Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatal  jegyzőjét,  hogy  tegye  meg  a  szükséges 
intézkedéseket.



Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: 2011. május 10.

34./2011. (IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a repülőtér hasznosításából származó - rövid lejáratú betét formájában 
kezelt - szabad pénzeszközéből a Raiffeisen Bank Zrt.-nél 2011. április 28-án 
lejáró  betétösszeget  és  kamatait,  összesen  163.767.279  Ft-ot,  azaz 
százhatvanhárommillió-hétszázhatvanhétezer-kettőszáz-hetvenkilenc  magyar 
forintot az alábbiak szerint használ fel:
6. részben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél helyezi el forint alapú betétben 2 hónap 
lekötés  mellett  a  2011.április  27-én  tett  ajánlati  kondícióknak  megfelelően, 
120.000.000 Ft, azaz százhúszmillió  magyar forint betétösszeg formájában,   

- másodrészben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél helyezi el rövid lejáratú, folyamatos 
forint  alapú  betét  formájában  az  esedékes  kötelezettségek  teljesítését 
szolgáló szükségarányos felhasználás mellett. A betétösszeg 40.000.000 Ft, 
azaz negyvennégymillió magyar forint, 

- harmadrészben  a  fennmaradó  3.767.729  Ft-ot,  azaz  hárommillió-
hétszázhatvanhétezer-kettőszázhetvenkilenc  magyar  forintot  az  aktuális 
kötelezettségei  teljesítéséhez  használja  fel  az  összeg  költségvetési 
folyószámlára történő visszautalását követően. 

Felelős: Varga  Valér  pénzügyi  csoportvezető  a  lekötésekkel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért

Határidő: 2011. április 29.

35./2011. (IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási 
igényt kíván benyújtani a 15./2011.(IV.22.) BM rendelet alapján EU Önerő 
Alap  támogatásra.  A képviselő-testület  az  EU  Önerő  Alap  támogatást  a 
KDOP-2007-5.1.1/2F kódszámú, a „Szivárvány Óvoda felújítása, bővítése” 
című pályázathoz kívánja igénybe venni.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011.május 30.

36./2011. (IV.27.) sz. Kt határozat

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő  – testülete  Baloghné 
Gertner Gyöngyi (8225 Szentkirályszabadja, Akácfa u 4.) szociális kölcsön iránti 
kérelmét elutasítja. 

37./2011.(V.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő–testülete 
elfogadja az Önkormányzat 2010. évi  gyermekjóléti  és gyermekvédelmi 
feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót.

38./2011.(V.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 744.000 Ft 
összeggel  támogatja a Református templom gyülekezeti  tulajdonban lévő 
részeinek felújítási munkáit.
A pénzösszeget 2011. évi költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 



megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester

39./2011.(V.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megbízza a VÁMOS-VILL KFT-t (8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. út 
2/B),  hogy  az  Önkormányzat  tulajdonát  képező  templom  melletti 
járdát  és  lépcsőt  a  műemlék-felügyelet  által  jóváhagyott  terveknek 
megfelelően bruttó  1.480.343,-Ft értékben felújítsa.

Felelős Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

40./2011.(V.26.) sz. Kt. határozat:
Az  Önkormányzat  Képviselő  Testülete  a  VÁMOS-VILL  KFT.  kérelmének 
helyt adva  a mellékelt helyszínrajz alapján a munkálatok idejére lezárja. A 
lezárást  és  forgalomelterelést  a  kivitelezőnek  a  kivitelezés  idejéig  a 
kivitelezés helyszínén táblákkal jelölnie kell. A lezárásról az Önkormányzat a 
lakosságot hirdetmény útján tájékoztatja.
Felelős Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

41./2011.(V.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elindítja  a 
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  9/2007.(IX.01.) 
önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és rendezési tervnek 
megfelelő  telekosztását,  valamint  felhatalmazza  Iványi  András 
polgármestert,  hogy  az  (637,  639/2,  640,  641/2,  642/2,  643,  644,  645, 
646/2, 647/2, 648/2, 293, 299/2, 296 hrsz.) érintett területek Önkormányzati 
tulajdonba kerüléséhez ügyvédi szerződéseket elkészíteni szíveskedjen.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011.július 30.

42./2011.(V.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, 
hogy  az  alábbiakban  felsorolt  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési 
Alapból  támogatást  nyert  pályázatait  meg kívánja  valósítani,  s  az  ehhez 
szükséges pénzeszközöket költségvetéséből biztosítja.
Elnyert pályázatok:

20. Falumegújításra és –fejlesztésre vonatkozó támogatás: Közterületi játszótér 
és sétaút kialakítása az iskola alatti területen (672/1, 672/2 hrsz.)

21.A vidéki örökség megőrzéséhez vonatkozó támogatás: Hivatali épület külső 
munkáinak elvégzése, csapadékvíz-elvezetés és parkosítás

Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester

43./2011.(V.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul 
a Szivárvány Óvoda nyári szüneti  zárva tartásához 2011. augusztus 8-tól 
2011. augusztus 27-ig vonatkozó időtartamra. 
Első nevelési nap: 2011. augusztus 29. (hétfő).



Felelős: Schandl Béláné óvodavezető

44./2011.(V.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván 
venni a HÉRA Alapítvány (1122. Budapest, Moszkva tér 16.) által - a 
szociálisan rászorulók villamos energia szolgáltatási díj hátralékának 
mérséklésére, kiegyenlítésére -meghirdetett programban.
Az önkormányzat vállalja, hogy az alapítványtól a rászorulók részére odaítélt 
támogatás összegének 10 %-át az alapítvány számlájára befizeti.
Az alapítvány által maximálisan megállapítható támogatási összeg 150.000,- 
Ft/család.
Az  önkormányzat  vállalja,  hogy  a  beérkezett  pályázatokat  továbbítja  az 
alapítvány felé.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. június 10.

45./2011.(V.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás IX. számú Társulási 
Megállapodás módosítását.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  módosított  megállapodás 
aláírására.
Felelős: Iványi András

46./2011.(V.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község Önkormányzat  Képviselő  Testülete  a  Bíráló 
Bizottság javaslatára  a  legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Magyar Aszfalt Kft-t 
(1135  Budapest,  Szegedi  út  35-37.) bízza  meg bruttó 15.381.195,-Ft 
vállalkozói díjért Szentkirályszabadja útjavítás, útfelújítás munkáival.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

47./2011.(V.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
intézményfenntartó  társulási  formában  működtetett  Gábor  Áron  Általános 
Iskola  és  Óvoda  Intézmény  szentkirályszabadjai  intézményegységénél 
történő munkaszervezet  átalakítás miatti  közalkalmazotti  létszámleépítést  a 
működési költségek csökkentése érdekében – 1 fő (napi 8 óra) határozatlan 
idejű közalkalmazotti  technikai dolgozó és 1 fő(napi 6 óra) határozott  idejű 
közalkalmazotti dolgozó munkaköreinek megszüntetését – jóváhagyja.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. 06.01. (az értesítésre)

48./2011.(V.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Neubauer 
Miklósné (8225.Szentkirályszabadja,  Balatoni  út  28.)  részére 57.000 Ft, 
azaz Ötvenhétezer forint összegű kamatmentes szociális kölcsönt állapít 
meg.
A  szociális  kölcsön  visszafizetésének  feltételeit  a  Kölcsönszerződés 
tartalmazza.



Felelős: Baloghné Orth Harietta  vezető  főtanácsos a Kölcsönszerződés 
elkészítéséért
Varga Valér pénzügyi  csoportvezető a kölcsön folyószámlára 
utalásáért.

Határidő: 2011. május 31.

49./2011.(V.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Jungvirt 
József (8225.Szentkirályszabadja, Kossuth u. 53.) részére 85.500 Ft, azaz 
Nyolcvanötezer-ötszáz  forint  összegű  kamatmentes  szociális  kölcsönt 
állapít meg, azzal a feltétellel, hogy a kölcsön összegét abban az esetben 
lehet  a  Bakonykarszt  Víz  és  Csatornamű  ZRT.  részére  utalni,  ha  a 
szolgáltató  visszaigazolta,  hogy  a  lakók  a  fennmaradt  tartozást 
megfizették.
A  szociális  kölcsön  visszafizetésének  feltételeit  a  Kölcsönszerződés 
tartalmazza.
Felelős: Baloghné Orth Harietta  vezető  főtanácsos a Kölcsönszerződés 

elkészítéséért
Varga Valér pénzügyi  csoportvezető a kölcsön folyószámlára 
utalásáért.

Határidő: 2011. június 

50./2011.(V.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Meggyespusztára  vezető  070  hrsz-ú  önkormányzati  út  járhatóvá  tételének 
érdekében  teljesítette  a  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 15698/2010. számú határozatban 
foglaltakat.
A képviselő-testület  a  070  hrsz-ú  út  kialakításához  és  járhatóvá  tételéhez 
bruttó 4.000.000 Ft keretösszeget biztosít 2011. évi költségvetéséből.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester

51./2011.(VI.08.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő  testülete  a 
Szentkirályszabadja,  Petőfi  S.  utca  6.  (547.  hrsz.)  Integrált  Közösségi 
Szolgáltató  Tér  Kialakítása  Szentkirályszabadján  című,  közbeszerzési 
eljárás nyerteseként a Vámos-Vill Kft. (8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 
2/b.) bízza meg bruttó 39.374.798,-Ft kivitelezési értékben.

Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

52./2011.(VI.08.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete   -  a 
LAROCO Motorsport Egyesület kérelmére - ,mint tulajdonos hozzájárul a 
szentkirályszabadjai   9;  12;  18;  19;  24/24;  28  helyrajzi  számú  utak 
igénybevételéhez a 2011. július 9 -10-én megrendezésre kerülő  Veszprém 
Rallye időpontjában. 
Az Egyesület köteles az utak feljavításáról és az utólagos rendbetételéről 
gondoskodni.  



Felelős: Kovács Zsolt műszaki ügyintéző az ellenőrzésért

53./2011.(VI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz, 
hogy a  repülőtér  hasznosításából  származó  -  rövid  lejáratú  betét  formájában 
kezelt  -  szabad  pénzeszközéből  a  Raiffeisen Bank  Zrt-nél  2011.június  28-án, 
illetve  2011.július  7-én  lejáró  összesen  126.303.698  Ft-ot,  azaz 
százhuszonhatmillió-háromszázháromezer-hatszázkilencvennyolc  forintot  az 
alábbiak szerint használ fel:

22. részben a  Raiffeisen Bank Zrt-nél  helyezi  el  forint  alapú betétben 2 hónap 
lekötés  mellett  a  2011.június  28-án  tett  ajánlati  kondícióknak  megfelelően, 
95.000.000 Ft, azaz kilencvenötmillió magyar forint betétösszeg formájában

23.másodrészben a Raiffeisen Bank Zrt-nél helyezi el  rövid lejáratú, folyamatos 
forint alapú betét formájában az esedékes kötelezettségek teljesítését szolgáló 
szükségarányos  felhasználás  mellett.  A  betétösszeg  31.303.698  Ft,  azaz 
harmincegyezer-háromszázháromezer-hatszázkilencvennyolc magyar forint.  

Felelős:  Varga  Valér  pénzügyi  csoportvezető  a  lekötésekkel  kapcsolatos 
feladatok ellátásáért
Határidő: 2011. június 30.

54./2011.(VI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Szivárvány Óvoda 2010-2011. nevelési évéről szóló beszámolót.

55./2011.(VI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 150.000 Ft-tal 
támogatja  a  Szentkirályszabadja  Baráti  Kör  Egyesület  Sárkányok  Napja 
rendezvényét az írásos kérelem alapján.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert,  hogy  a  vonatkozó  pénzeszköz 
átadási  megállapodást  írja  alá  és  az  elszámoláshoz  szükséges 
dokumentumokat adja át az egyesület részére.
Felelős: Varga Valér pénzügyi csoportvezető 
Határidő: 2011. augusztus 1. a pénzeszköz átutalására

     2011. október 30. a pénzügyi elszámolásra

56./2011.(VI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
elfogadja  a  Balatonalmádi  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás feladatait ellátó Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének módosítását.

57./2011.(VI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2011.évben 
beiskolázási támogatásként a helyi lakcímmel rendelkező és a helyi általános 
iskolába járó tanulók részére térítés mentesen biztosítja a tankönyveket.
A  helyi  lakcímmel  rendelkező  közép-és  felsőfokú  intézményben  tanulók 
részére 15.000,-Ft összegű beiskolázási támogatást nyújt kérelem alapján. A 
kérelmek  benyújthatók  2011.  augusztus  15-től  2011.  szeptember  16-ig.  A 
formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban igényelhető.
A helyi  lakcímmel  rendelkező,  de  más  település  általános  iskolájába  járó 



gyermekek részére nem igényelhető a támogatás. 
Az  önkormányzat  a  beiskolázási  támogatás  finanszírozásával  kapcsolatos 
pénzeszközöket 2011.évi költségvetéséből fedezi.

Felelős: Iványi András polgármester

58./2011.(VI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Iványi András 
polgármester részére bruttó 140.000 Ft béren kívüli (természetbeni) juttatás 
folyósítását jóváhagyja.

Felelős: Varga Valér pénzügyi csoportvezető
Határidő: 2011. július 1.

60./2011.(VIII.01.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza 
Iványi András polgármestert, hogy a  „Szivárvány Óvoda felújítása, bővítése” 
elnevezésű,  KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2010-0001  azonosító  számú  pályázat 
Támogatási Szerződését aláírja.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. augusztus 2.

61./2011.(VIII.01.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza 
Iványi  András  polgármestert,  hogy  a  hogy  a  „Szivárvány  Óvoda  felújítása, 
bővítése” elnevezésű, KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2010-0001 azonosító számú pályázat 
beruházásához  kapcsolódó  Támogatási  Szerződés  módosítását  a 
projektköltségek csökkentése érdekében készítse elő, a módosításhoz szükséges 
tervmódosításra  kérjen  árajánlatot  és  ezt  követően  a  javaslatot  terjessze  a 
Képviselő-testület elé.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

62./2011.(VIII.04.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány 
Óvoda  intézményvezetői  álláshelyre  kiírt  pályázatot  eredménytelenné 
nyilvánítja.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011.augusztus 10. (a pályázó értesítésére)

63./2011.(VIII.04.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  1.500  Euró 
összeggel  támogatja  a  15.  Szent  Király  Szövetség  találkozójának 
lebonyolítását visszatérítendő támogatás formájában.
A  pénzösszeget  a  rendezvény  lebonyolítására  pályázatot  benyújtó  Euró 
Infohouse Egyesület (Pri Majeri 437/6, Tornala, (Pf) 982 01, Szlovákia) IBAN: 
SK0209000000000380923623,  BIC:GIBASKBX  számú  számlájára  – 
szerződéskötést követően - átutalja. 
A sikeres pályázati elszámolást követően a támogatási összeget a támogatott 



az Önkormányzat részére köteles visszafizetni. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges teendők ellátására.
Felelős: Iványi András polgármester a szerződés megkötéséért 
             Varga Valér pénzügyi csoportvezető a pénzösszeg átutalásáért

64./2011.(VIII.04.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja  az 
Újkúti  Vadásztársaság  0124/2  hrsz.-ú  önkormányzati  tulajdonú  ingatlan 
használatára vonatkozó kezdeményezését.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert,  hogy  az  ingatlan  használatára 
vonatkozó szerződéstervezetet készítse elő a képviselő-testület részére.
Felkéri az Újkúti Vadásztársaságot, hogy a javaslatukban szereplő, az épület és 
környezet felújítására, rendbetételére vonatkozó programot készítse el.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011.szeptember 15.

65./2011.(VIII.04.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának IX. 
számú módosítását.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  módosított  megállapodás 
aláírására.
Felelős: Iványi András

66./2011.(VIII.04.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
az Általános Iskola épületét érintő és szükségessé vált felújítási munkák közül a 
konyha  északi  falának  külső  vakolási  és  festési  munkáit  és  a  konyha  belső 
felújítását kívánja megvalósítani.

67./2011.(VIII.04.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Radnóti utca járdaépítését a Vámos Vill Kft-től (Nemesvámos, Dózsa Gy. U. 2/B.) 
rendeli meg a benyújtott árajánlat szerint bruttó 987.700 Ft összegben egyösszegű 
átalányár megállapításával.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. október 30.

68./2011.(VIII.04.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola 
konyha északi falának külső vakolási és a vakolt felület festési munkáinak valamint 
a  konyha  belső  felújítási  munkáinak  elvégzésére  megbízza  a  Vámos  Vill  Kft-t  
(Nemesvámos, Dózsa Gy. U. 2/B.), a benyújtott árajánlat szerint. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.



69./2011.(VIII.04.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évben 
nem  támogatja  Dr.  Jámbor  Tamás  részére  a  díszpolgári  cím 
adományozását.

70./2011.(VIII.11.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
útfelújítás  II.  beruházás  megvalósításához  a  költségvetésben  tervezett 
pénzösszeget  kiegészíti  4.170.000  Ft-tal.  A  kiegészítés  a  Magyar 
Államkincstár  utasítása  alapján  vált  szükségessé,  mely  a  korábbi  TEUT 
pályázatokból  megvalósult  útfelújítások  állagromlásának  helyreállítására 
vonatkozik.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

71./2011.(VIII.11.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t 
(Veszprém,  Mártírok  útja  1.)  bízza  meg  a  Szentkirályszabadja  útjavítás, 
útfelújítás  II.  munkáinak  elvégzésével. A  vállalkozói  díj  összege  bruttó 
19.160.147,-Ft.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  vonatkozó  szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős Iványi András polgármester
Határidő: 2011. augusztus 22. a szerződés megkötésére

72./2011.(VIII.11.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
önkormányzat által alapított „Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány” 
kuratóriuma  részére  évente  egyszeri  beszámoló  megtartását  határozza 
meg.
A  beszámoló  a  224./2000.(XII.29.)  Korm.rendelet  20.  §  (7)  bekezdése 
szerint legkésőbb az adott üzleti év mérlegforduló napját követő 150. napon 
belül meg kell történjen.
Felelős: a mindenkori kuratóriumi elnök

73./2011.(VIII.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy a repülőtér  hasznosításából  származó -  rövid  lejáratú 
betét formájában kezelt - szabad pénzeszközéből 

a Raiffeisen Bank Zrt-nél 2011. augusztus 29-én lejáró betétösszegből 
és kamataiból 70.000.000 Ft-ot, azaz hetvenmillió forintot a Raiffeisen 
Bank Zrt.-nél helyez el forint alapú betétben 1 hónap lekötés mellett a 
2011.augusztus 29-én tett ajánlati kondícióknak megfelelően.

Felelős: Varga  Valér  pénzügyi  csoportvezető  a  lekötésekkel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért
Határidő: 2011. augusztus 29.



74./2011.(VIII.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
elfogadja  a  Szivárvány  Óvoda  alapító  okiratának  módosítását  és 
egységes szerkezetbe foglalását.
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő:  2011.szeptember 9.  (a Magyar  Államkincstár  felé történő 
megküldésért)

75./2011.(VIII.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Horváth 
Jánosné  (8225.Szentkirályszabadja,  Kossuth  u  53.)  részére  57.000  Ft, 
azaz Ötvenhétezer forint összegű kamatmentes szociális kölcsönt állapít 
meg.
A  szociális  kölcsön  visszafizetésének  feltételeit  a  Kölcsönszerződés 
tartalmazza.
Felelős: Baloghné Orth Harietta  vezető  főtanácsos a Kölcsönszerződés 

elkészítéséért
Varga  Valér  pénzügyi  csoportvezető  a  kölcsön  folyószámlára 
utalásáért.

   Határidő: 2011. szeptember 10.

76./2011.(VIII.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő  – 
testülete  Vaczkó  János  (8225  Szentkirályszabadja,  Ady  E.  u  21.) 
szociális kölcsön iránti kérelmét elutasítja. 
Felelős: Baloghné Orth Harietta vezető főtanácsos
Határidő: 2011. szeptember 10.

77./2011.(VIII.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja 
Lakatos Sándor (szül.: Veszprém, 1971.03.24. Szentkirályszabadja, Petőfi 
S.u.37.szám alatti lakos) átmeneti segély ügyében benyújtott fellebbezését 
és helyben hagyja az elutasító határozatot.
Felelős: Baloghné Orth Harietta vezető főtanácsos
Határidő: azonnal

78./2011.(VIII.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
434, 424/1, 417, 453/5, 101/2, 102 hrsz.-ú ingatlanoknak az ingatlan-
nyilvántartási kataszteri kartonon „közút”-i átsorolásához hozzájárul, 
valamint kérelmezi az érintett Hatóságot, hogy a módosításokat az 
ingatlan nyilvántartási lapon bejegyezze.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. szeptember 5.

79./2011.(VIII.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
megismerte  a  Magyar  János tervező által  készített,  a  Szivárvány 
Óvoda bővítési és felújítási beruházáshoz kapcsolódó tervmódosítási 



javaslatot.  Hozzájárul  ahhoz,  hogy  Iványi  András  polgármester  a 
pályázat kezelőjénél e tervvázlat elfogadtatását kezdeményezze és a 
szükséges eljárásokat lefolytassa.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. szeptember 10.(a módosítási kérelem benyújtására a 
pályázatkezelőnél)

80./2011.(IX.07.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
jóváhagyólag  tudomásul  veszi  a  Gábor  Áron  Általános  Iskola  és  Óvoda 
2011.  évi  költségvetés  I.  féléves  helyzetéről,  a  költségvetésről  készült 
beszámolót.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: szeptember 15.

81./2011.(IX.07.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Balatonalmádi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulás 
feladatait  ellátó  Balatonalmádi  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  2011.  I. 
félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóját.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András

82./2011.(IX.07.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását.
Felelős:  Szántód  László  jegyző  a  Magyar  Államkincstár  felé  történő 
megküldésért
Határidő: 2011.szeptember 15.
Melléklet: Alapító Okirat módosítás

83./2011.(IX.14.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

84./2011.(IX.14.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy:
1.

-  a  háziorvosi  központi  ügyelet  közös  szervezésére  Alsóörs,  Balatonfőkajár, 
Balatonfűzfő,  Balatonkenese,  Balatonvilágos,  Csajág,  Felsőörs,  Küngös, 
Litér,  Balatonalmádi  és  Királyszentistván  települések  önkormányzatával 
2008. március 1-től kötött, 2008. június 1-től és 2009. július 1-től módosított 
Megállapodást  közös  megegyezéssel  2011.  október  31-i  határidővel 
megszünteti. 

- Alsóörs, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonvilágos, Csajág, 
Felsőörs,  Küngös,  Litér,  Balatonalmádi  és  Királyszentistván  települések 
önkormányzatával  2011.  november  1.  napjával  –  a  határozat  mellékletét 
képező  tartalommal  -  határozatlan  időre  Megállapodást  köt  a  kistérségi 
háziorvosi  központi  ügyelet  közös  szervezésére,  amennyiben  a 
Megállapodást az érintett önkormányzatok jóváhagyják.



2.
-  a  háziorvosi  központi  ügyelet –  mint  kötelező  önkormányzati  feladat - 

támogatására 2011.  november  –  december  hónapokra  36  Ft/lakos/hó 
összeget  biztosít  a  Balatonalmádi  Kistérségi  Egészségügyi  Központ 
Közhasznú Non-profit Kft. (8220 Balatonalmádi, Petőfi S.u. 2-4. Képviseli: 
dr.  Németh  Ilona ügyvezető  igazgató)  részére.  A kiadásokat  a  2011.  évi 
költségvetésében a központi ügyelet támogatására rögzített fedezet terhére 
biztosítja.

- a  háziorvosi  központi  ügyelet működésének  támogatására  a  2012.  évi 
költségvetésében 41 Ft/lakos/hó támogatást biztosít. 

Felhatalmazza Iványi  András polgármestert  a megállapodás aláírására, a 
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András  polgármester

Varga  Valér  pénzügyi  csoportvezető  a  2012.  évi  költségvetésbe 
történő beépítésért

 Határidő: 2011. szeptember 20. 

85./2011.(IX.14.) Sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
a Szivárvány Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
az intézmény nyitva tartásának változtatásával kapcsolatban.
Felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Tömböl Szilárdné megbízott óvodavezető

86./2011.(IX.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 
Gábor Áron Általános Iskola  és Óvoda Alapító  Okiratának módosítását  és 
egységes szerkezetbe foglalását.
Felelős: Iványi András polgármester

87./2011.(IX.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának X. 
számú módosítását.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  módosított  megállapodás 
aláírására.
Felelős: Iványi András

88./2011.(IX.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Balatonalmádi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulás 
feladatait ellátó Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. évi 
költségvetésének módosítását.

89./2011.(IX.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kinyilvánítja 
azon  szándékát,  hogy  csatlakozni  kíván  a  hátrányos  szociális  helyzetű 
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok 
támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 



tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit  elfogadja,  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a  pályázatok  kiírása, 
elbírálása  és  folyósítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerződési 
Feltételekben foglaltakat elfogadja és folyósítása során maradéktalanul annak 
megfelelően jár el.
Felelős: Iványi András polgármester a nyilatkozat aláírásáért

Varga Valér pénzügyi csoportvezető a nyilatkozat elküldéséért   és a 
pályázat előkészítéséért

90./2011.(IX.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő testülete az MVH által 
a vidéki örökség megőrzésére elnyert pályázat alapján a Szentkirályszabadja, 
Petőfi  S.  u.  12.  szám  alatti  Polgármesteri  Hivatali  épület  csapadékvíz 
elvezetési és járdaépítési munkáinak, valamint az elektromos légvezeték és a 
gázvezeték kiváltási  munkáinak elvégzésére a bekért  árajánlatok alapján a 
Vámos-Vill  Kft.  (8248  Nemesvámos,  Dózsa  Gy.  u.  2/b.)  bízza  meg bruttó 
5.760.941,-Ft kivitelezési értékben.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére és a szerződés aláírására.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. május 30. a kivitelezés befejezésére

91./2011.(IX.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az MVH által 
a  falumegújítására  és  -fejlesztésére  elnyert  pályázat  alapján  a 
Szentkirályszabadja,  672/1 és 672/2  hrsz-ú  ingatlanon tornapálya  és  erdei 
iskolai előadó kialakítási munkáinak elvégzésére a bekért árajánlatok alapján 
a Vámos-Vill Kft. (8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 2/b.) bízza meg bruttó 
9.381.596,-Ft kivitelezési értékben.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére és a szerződés aláírására.
Felelős :Iványi András polgármester
Határidő: 2012. május 30. a kivitelezés befejezésére

92./2011.(IX.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Szentkirályszabadja  -  Meggyespusztával  összekötő  út  kiépítése  során 
kitermelt föld elszállításához, elhelyezési munkáihoz hozzájárul, a szükséges 
költségeket 2011.évi költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. október 30.

93./2011.(IX.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  3.  sz.  melléklete,  II.rész  7. 
pontja alapján a Szivárvány Óvoda intézmény vonatkozásában óvodai kérést 
és indokokat mérlegelve engedélyezi a kiscsoportos és a középső csoportos 
korosztály  esetében  a  2010/2011-es  nevelési  évre  a  maximális 
csoportlétszám legfeljebb 20%-kal történő átlépését, továbbá a közoktatásról 
szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 3.  sz.  melléklete  II-rész  8.  pontja  alapján 
további 10%-os eltérést engedélyez oktatásszervezési okok miatt.



A jogszabályban meghatározott szervezetek egyetértenek az emeléssel.
Az átlépés engedélyeztetése nem érinti az intézmény alapító okiratában rögzített 
maximális férőhelyek számát.
A Szivárvány Óvoda jelenlegi csoportjai:
1. Vackor csoport (kiscsoport) 25 fő (felvételi előjegyzési napló alapján már felvételt nyert) 28 fő
2. Katica (középső)            25 fő (felvételi előjegyzési napló alapján már  felvételt nyert) 27 fő
3. Margarétacsoport (nagy)     20 fő (felvételi előjegyzési napló alapján már  felvételt nyert) 20 fő

A Képviselőtestület  hozzájárulását  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi LXXIX. 
törvény 102.§ (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott hatáskörében adta 
meg.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármester  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

94./2011.(IX.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 
1-től  megbízza  Takács  Jánosnét  (8200.  Veszprém,  Lóczy Lajos  u.  33.)  a 
Szivárvány  Óvoda  vezetésére  a  következő  óvodavezetői  pályázat 
elbírálásáig, de legkésőbb  2012. július 31-ig.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

95./2011.(IX.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete hozzájárul 
ahhoz,  hogy  a  Szent  Király  Szövetség  tagjaként  a  gesztori  szerepet 
felvállalva  200.000  Ft-tal  támogassa  a  Szentistvánbaksa  Község  részére 
adományozandó Szent István mellszobor elkészíttetését. 
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére, a gesztori feladatokkal kapcsolatos teendők ellátására.

           Felelős: Iványi András polgármester 

96./2011.(IX.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási 
Megállapodásának X. számú módosításához.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  módosított  megállapodás 
aláírására.
Felelős: Iványi András

97./2011.(IX.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Szabolcs 
Zsolt (8225.Szentkirályszabadja, Fekete I.  u.3.) részére 85.500 Ft, azaz 
Nyolcvanötezer-ötszáz  forint  összegű  kamatmentes  szociális  kölcsönt 
állapít meg.
A  szociális  kölcsön  visszafizetésének  feltételeit  a  Kölcsönszerződés 
tartalmazza.
Felelős: Baloghné Orth Harietta  vezető  főtanácsos a Kölcsönszerződés 

elkészítéséért



Varga Valér pénzügyi  csoportvezető a kölcsön folyószámlára 
utalásáért.

   Határidő: 2011. október 4.

98./2011.(X.12.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   úgy 
határoz, hogy a Szentkirályszabadja,  Petőfi  S. u.  6.  szám alatt  lévő 547 
hrsz-ú  Integrált  Közösségi  és  Szolgáltató  Tér  kialakítása  beruházáshoz 
kapcsolódóan a központi fűtés felújításának anyagköltségét biztosítja.
Az ehhez szükséges fedezetet a 2011. évi költségvetéséből finanszírozza.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére, valamint Varga Valér pénzügyi csoportvezetőt a költségvetést 
érintő feladatok elvégzésére.

99./2011.(X.12.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a 2011. október 10-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Galambos Imre 
volt  önkormányzati  képviselő  temetésének  költségeihez  nettó  100.000  Ft 
összeggel hozzájárul. A támogatási összeget Galambos Imréné részére az 
érvényben lévő adójogszabályok figyelembevételével adja át.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére, valamint Varga Valér pénzügyi csoportvezetőt a költségvetést 
érintő feladatok elvégzésére.

100./2011.(X.12.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011. 
évben  13.  életévüket  beöltő  Szentkirályszabadján  állandó  lakóhellyel 
rendelkező leánygyermekek részére térítésmentesen biztosítja a HPV vírus 
elleni oltássorozatot. 
A 3 alkalommal beadandó vakcina költségeit  az Önkormányzat  2011.  évi 
költségvetéséből biztosítja. 
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére, valamint Varga Valér pénzügyi csoportvezetőt a költségvetést 
érintő feladatok elvégzésére.

101./2011.(X.12.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
dönt,  hogy az  Önkormányzat  által  szervezendő  „Szent  Király  Szövetség 
XVII. találkozója Szentkirályszabadján” elnevezésű rendezvény a település 
életében jelentőséggel bír, ezért annak a LEADER szellemiségben történő 
megrendezését, megvalósítását 2013. évben támogatja.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. október 31.

102./2011.(X.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal által 
véleményezésre megküldött, a Hidroplan Nord Kft által a Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér 
zajgátló védőövezet  kijelölésének tárgyában indított  eljárásról  az alábbiak szerint  nyilatkozik,  a 
zajgátló  védőövezet  kijelöléséhez  kapcsolódó  dokumentumban  az  alábbi  javításokat, 
pontosításokat kezdeményezi:



1.
24. A repülőtér elnevezése -ahogy azt a település érvényes rendezési terve is tartalmazza- 

Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér (4.oldal) – módosítandó a dokumentációban
25. A 3.2 pontban megjelölték a vonatkozó rendelet szerinti zajterhelési határértékeket és e 

táblázat  alapján  meghatározták  a  reptérre  vonatkozó  zajterhelési  határértéket.  Ez  a 
dokumentációban Nappal: 65 dB; Éjjel: 55 dB. A készítők azonban nem vették figyelembe 
azt a tényt, hogy településünk az ún. „Balaton-törvény” hatálya alá tartozik, a vonatkozó 
határérték emiatt Nappal: 60 dB, Éjjel: 50 dB.  (6-8 oldal) módosítandó a dokumentációban, 
új számítást igényel

26. A 4.pontban az „Érintett területek” viszonylatában csak Szentkirályszabadját és Veszprémet 
említik, holott a mellékelt térképekről leolvasható, hogy a repülési műveletek érintik Litér 
település  közigazgatási  területét  is.  Az  érintett  települések  megkeresése  szükséges.
(8.oldal) módosítandó  a dokumentációban

27. Szintén a 4.pontban rögzíti a dokumentum, hogy „a repülőteret védett természeti terület 
vagy közösségi jelentőségű terület közvetlenül nem érint”. A pontatlanul megfogalmazott 
mondat (a mi értelmezésünk szerint) nem valós , mivel a repülőtér ingatlanán találhatóak 
Natura 2000 besorolású területek, a rendezési tervünk pedig a repülőtér területén megjelöli 
az élőhelyvédelmi területeket, ökológiai folyosókat. (8.oldal) módosítandó, ellenőrizendő a 
dokumentációban

28. A tervezet  számol  éjjeli  repülésekkel  is,  a  zajterhelést  a  22-06 óráig  tartó  időszakra  is 
számítja.  Az Önkormányzat semmilyen körülmények között  nem támogatja és nem járul 
hozzá  az  éjjeli  repülés  engedélyezéséhez és  lehetőségének biztosításához  sem,  akkor 
sem ha ez csak alacsony műveletszámot jelent és „csak” helikoptereket érint.  (10-12.oldal, 
15.oldal) módosítandó  a dokumentációban

29. A  dokumentáció  nem  tartalmaz  példákat  a  tervezett  forgalmat  bonyolító 
repülőgéptípusokról,  így  csak  azt  tudjuk,  hogy  a  zajhatárértékeket  az  alábbiak  szerint 
határozták meg a tervben: „a rendelet szerint 5.7 tonna max. felszálló súlynál nagyobb  
légcsavaros és sugárhajtású repülőgépek, illetve 2.7 tonna max. felszálló súlynál nagyobb 
légi  járművek  által  használt  leszállóhelyek  mentén  az  alábbi  határértékeknek  kell  
teljesülnie...”. Az e kategóriákba eső gépekre méretezik az övezetet, vélhetően e kategóriák 
gépei közlekedhetnek. A rendelet hivatkozása a tervezetben egyébként pontatlan, a pontos 
szöveg így szól „Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7  
tonna  maximális  felszálló  tömegű vagy  annál  nagyobb,  légcsavaros  repülőgépek,  2,73  
tonna maximális felszálló tömegű vagy annál nagyobb helikopterek, valamint sugárhajtású 
légijárművek  közlekednek”.  Javasoljuk,  hogy  a  Hatóság  vizsgálja  az  eltérés  okait. 
Javasoljuk,  hogy  a  dokumentációban  szerepeljenek  típusmeghatározások  tájékoztató 
jelleggel. (6.oldal) módosítandó  a dokumentációban.

30. Az Önkormányzat felhívja a kérelmezőket és a dokumentációt készítő Coaching Team Kft-t, 
hogy  a  település  érvényes  rendezési  tervében  foglaltakat  maradéktalanul  tartsák  be, 
különös tekintettel az abban meghatározott reptér üzemi terület kijelölésre.

31. Az Önkormányzat a fenti hiányosságok pótlását követően ismételten véleményezni kívánja 
a dokumentációt, felkéri az eljáró hatóságot, hogy az ismételt véleményezés lehetőségét 
biztosítsa számára.

2.

7. Az  Önkormányzat  felhívja  az  eljáró  hatóság  figyelmét,  hogy  a  Győri  Ítélőtábla 
Gf.IV.20.245/2011/5. számú ítéletében kimondta, hogy az eljárásban érintett repülőtéri 
terület  visszakerült  az  önkormányzatok  tulajdonába.  A  Budawest  Zrt-vel 
2006.szeptember  26-án  kötött  adásvételi  szerződés  megszűnését  megállapító 
rendelkezést  helybenhagyta.  A  zajgátló  védőövezeti  eljárást  üzembentartóként 
kezdeményező Hidroplan Nord Kft. nem rendelkezik a tényleges tulajdonos, azaz az 
Önkormányzat hozzájárulásával. A kérelem elbírálásakor és vizsgálatakor kérjük ezen 
tény figyelembevételét az eljáró hatóságtól.

Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2010.október 24. (a vélemény megküldésére)



103/2011.(X.20.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz, 
hogy 

- a  Szentkirályszabadja  Baráti  Kör  Egyesület  által  szervezendő  „2012.  évi 
Sárkányok Napja” elnevezésű rendezvény a település életében jelentőséggel 
bír,  ezért  annak  LEADER  szellemiségben  történő  megrendelését, 
megvalósítását támogatja.

- A Képviselő-testület ajánlja a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület (8225. 
Szentkirályszabadja,  Erdő  sétány  22.)  tagfelvételét  a  Bakony  és  Balaton 
Keleti  Kapuja  Közhasznú  Egyesületbe  Szentkirályszabadja  település 
közösségi életében való jelentős részvétele okán.

Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. október 31.

104./2011.(XI.10.) számú Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a  Veszprémi  Rendőrkapitányság  Közrendvédelmi  Osztályának 
Szentkirályszabadja  község  közrendjéről  és  közbiztonságáról  szóló 
beszámolóját.

105./2011.(XI.10.) számú Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat mellékletét képező - 
2012. évi belső ellenőrzési tervét és utasítja a jegyzőt a tervezett 
ellenőrzések végrehajtására illetve a végrehajtáshoz szükséges 
megbízólevelek kiadására
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: 2012.december 31-ig folyamatos

106./2011.(XI.10.) számú Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentését.

107./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulás  által  fenntartott 
Balatonalmádi  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  2011.  I.-III.  negyedévi 
költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Iványi András

108./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyólag 
tudomásul  veszi  a  Gábor  Áron  Általános  Iskola  és  Óvoda  2011.  évi 
költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről, a költségvetésről készült beszámolót.

109./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  az 
Önkormányzat 2011. I.-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót.
Felelős: Iványi András

110./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat  Képviselő – testülete megtárgyalta a 



Hajmáskér-Sóly-Szentkirályszabadja  közös  fenntartású  intézmények  2012.  évre 
szóló költségvetési koncepcióját, és azt elfogadta.
Felelős: Iványi András polgármester 

111./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyta  az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját.
Felelős: Iványi András
Határidő: 2011. november 30.

112./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a 
„Szivárvány  Óvoda  felújítása,  bővítése”  KDOP-5.1.1/2/2F  azonosító  számú 
pályázat támogatási szerződés módosításához, a pályázatkezelő Váti Nonprofit Kft. 
felhívásában foglaltak  alapján megrendeli  Magyar  János tervezőtől  a  módosított 
engedélyezési  tervdokumentációt  a  benyújtott  árajánlat  alapján.  Vállalkozói  díj 
1.180.000 Ft + ÁFA.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. december 15. a terv elkészítésére

113./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében 2012. évben 9.000 
Ft/hó  támogatásba  részesíti  az  alábbi  –  felsőfokú  tanulmányokat  folytató  – 
hallgatókat:

Bakk Mónika Rákóczi u. 11.
   Gerzson Balázs    Esze T. u. 11.

Gruber Tímea Esze T. u. 7.
Hock Viktor Diófa u. 17.
Holéczy-Németh Zsuzsanna Béke u. 26.
Kreiner Ágnes Táncsics u. 3.
László Gergely Béke u. 6.
Máhr Viktória Ady E. u. 12.
Nagy Ilona Krisztina Ibolya u. 1.
Papp Veronika Kossuth L. u. 37.
Pordán Szilárd Diófa u. 10.
Reikort Dávid Róbert Kossuth u. 19/A.
Sikos Ágnes Erdő sétány 22.
Vásárhelyi Ágnes Kossuth L. u. 35.

Felelős:  Varga  Valér  gazdasági  vezető  a  pályázatokkal  kapcsolatos 
adminisztrációs feladatok ellátásáért

Határidő: 2011. december 09. és folyamatos

114./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében 2012. évben 8.000 
Ft/hó  támogatásba  részesíti  az  alábbi  –  felsőfokú  tanulmányokat  folytató  – 
hallgatókat:



Barcza Norbert                                  Esze T. u. 8.
Cseh Lajos Tamás                            Ibolya u. 2.
Farkas Marietta                                Jókai u. 15.
Németh Róbert                                 Rákóczi u. 59.

Felelős:  Varga  Valér  gazdasági  vezető  a  pályázatokkal  kapcsolatos 
adminisztrációs feladatok ellátásáért

Határidő: 2011. december 09. és folyamatos

115./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
az előterjesztés alapján megismert kerékpárút fejlesztési feltételekkel egyetért és a 
településre  jutó  előkészületek (nyomvonal  kijelölés,  költségbecslés)  költségeinek 
50  %-át,  azaz  bruttó  180.000  Ft-ot  átadott  pénzeszközként  biztosítja 
költségvetéséből.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András
Határidő: folyamatos

116./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szociális 
Alapszolgáltatási  Központ  pót-létszámigényét  támogatja,  0,5  fő  közalkalmazotti 
létszámot  az  előterjesztés  szerint,  s  a  vele  járó  költségeket  a  2012.  évben  is 
biztosítja.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:     Iványi András polgármester
Határidő:     2012. évi költségvetés tervezése

117./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat  Képviselő – testülete  -  a  LAROCO 
Motorsport Egyesület kérelmére - ,mint tulajdonos hozzájárul a szentkirályszabadjai 
9; 12; 18; 19; 24/24; 28 helyrajzi számú utak igénybevételéhez a 2011. december 
11-én megrendezésre kerülő  15. Mikulás Rally időpontjában. 
Az  Egyesület  köteles  az  utak  feljavításáról  és  az  utólagos  rendbetételéről 
gondoskodni, melyet az önkormányzat a verseny előtt és azt követően az eredeti  
állapot biztosítása érdekében ellenőriz.
Felelős: Kovács Zsolt műszaki ügyintéző

118./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, hogy 
a  Radnóti  utca  járda  építési  beruházását  nem  kívánja  megvalósítani,  egyúttal 
visszavonja a 119/2010.(IX.29.), valamint a 67./2011.(VIII.04.)  számú határozatait.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. december 20. az intézkedések megtételére

119./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Iványi  András  polgármestert,  hogy  Dr.  Kun  Gazda  Melinda  háziorvos 



kezdeményezése  alapján  a  háziorvosi  egészségügyi  ellátás  MIR  Kft.  részére 
történő feladatátadási és ellátási szerződés előkészítése érdekében a szükséges 
intézkedéseket  megtegye  és  előterjesztést  készítsen  e  tárgyban  a  Képviselő-
testület számára.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. december 15.

120./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Integrált 
Közösségi  Szolgáltató  Tér  elnevezésű,  2058315651  azonosító  számú  pályázati 
beruházáshoz  kapcsolódóan  megrendeli  a  Vámos-Vill  Kft-től  az  intézmény 
területén valamint az intézmény megközelítését biztosító közterületen a térburkolat 
elkészítését a rendelkezésre álló térkő építőanyag felhasználásával.
Vállalkozói munkadíj bruttó 1.305.250 Ft.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2011. december 20. 

121./2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Iványi  András 
polgármester  részére  bruttó  140.000  Ft  természetbeni  juttatás  formájában 
biztosított jutalmat állapít meg az elmúlt időszak önkormányzati gazdálkodásának 
stabilitása  és  a  települést  érintő  fejlesztésekhez  kapcsolódó  elnyert  pályázatok 
körében végzett tevékenységéért. 
A jutalom fedezetét 2011.évi költségvetéséből biztosítja.

Felelős: Varga Valér pénzügyi csoportvezető
Határidő: 2011. november 30.

122./2011.(XII.15.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a  Képviselő-testület  2011.  évi  tevékenységéről  szóló  polgármesteri 
beszámolót.

        123./2011.(XII.15.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámolót.

      124./2011.(XII.15.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi munkájáról készített beszámolót.

125./2011.(XII.15.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Védőnői Szolgálat 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját.

126./2011.(XII.15.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
2011. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót.

127./2011.(XII.15.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 



felhatalmazza Iványi  András polgármestert,  hogy a határozat  mellékletét 
képező,  az  IKSZT munkatárs  kiválasztására  vonatkozó  pályázati  kiírást 
közzétegye és gondoskodjon a pályázati eljárás lebonyolításáról.
A beérkezési  határidőt  követően  készítsen  a  Képviselő-testület  részére 
előterjesztést döntéshozatal céljából.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: pályázat kiírására: 2011.december 20.

       előterjesztésre: 2012.január 25.

128./2011.(XII.15.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
jóváhagyja a Balatonalmádi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás  feladatait  ellátó  Balatonalmádi  Szociális  Alapszolgáltatási 
Központ 2012. évi költségvetési koncepcióját.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős:Iványi András polgármester 

129./2011.(XII.15.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Szivárvány Óvoda téli szünet idejére – 2011. december 22-tól 2012. január 
01-ig – történő zárva tartásához. Első nevelési nap 2012. január 2.
Felhatalmazza Takács Jánosnét a szükséges intézkedések megtételére és 
a szülők értesítésére.
Felelős: Takács Jánosné megbízott óvodavezető

130./2011.(XII.15.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  úgy 
határoz, hogy a Szentkirályszabadja Községért Közalapítványt a Rosos-kert 
Programjának  folytatásához a  költségvetés  terhére  600.000  Ft  összeggel 
támogatja. 
Egyúttal javasolja, hogy a 2012. évi költségvetés összeállításánál a program 
folytatására,  további  támogatására  5  millió  forint  pénzösszeget 
szerepeltessenek a tervezetben.
Felhatalmazza  Gyarmati  Katalin  alpolgármestert,  hogy  a  vonatkozó 
pénzeszköz átadási megállapodást írja alá és az elszámoláshoz szükséges 
dokumentumokat adja át a Közalapítvány részére. 
A Közalapítvány az átadott pénzeszköz felhasználásáról a megállapodásban 
foglaltak  szerint  tételes  elszámolást  bocsát  az  Önkormányzat 
rendelkezésére (szerződések, kifizetett számlák, teljesítés igazolások).
Felhatalmazza  Szántód  László  jegyzőt,  hogy  a  2012.évi  költségvetési 
tervezet készítésekor a határozatban foglaltakat szerepeltesse.
Felelős: Gyarmati Katalin alpolgármester 
Határidő: 2011.december 31.
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2012.évi költségvetés tervezése


	Bakk Mónika				Rákóczi u. 11.	
	Gruber Tímea				Esze T. u. 7.	

