
1./2012.(I.18.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kizárja  Dr. 
Kun  Gazda  Melinda  képviselőt  –  mint  érintettet  –  a  „Háziorvosi  Szolgálat 
vállalkozói formában történő működtetése” napirendről való döntéshozatalból.

2./2012.(I.18.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
a felnőtt háziorvosi szolgáltatás vállalkozási formában történő ellátását. 
A területi ellátási kötelezettséggel végzendő felnőtt háziorvosi szolgáltatás 
végzésére  megbízza a  MIR Kft.-t  (adószám:  11529501-2-19,  cégbírósági 
bejegyzés szám: 19-09-503933, székhely: 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi 
u. 4.).
A  Képviselő-testület  a  megállapodás  alapját  képező  feltételek  közül  az 
előterjesztésben szereplő 1. számú változatot fogadja el.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert,  hogy  a  feladat  ellátására 
vonatkozó megállapodást az 1. számú változat szerinti tartalommal készítse 
elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: következő testületi ülés

3./2012.(I.18.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a 
beérkezett  pályázatok  közül  Kovácsné  Szabó  Csilla  (8225.  Szentkirályszabadja,  Erdő 
sétány 2/A.) pályázatát támogatja és 2012.február 1-től 2014.december 31-ig megbízza a 
munka  törvénykönyve  szerinti  határozott  idejű  munkaszerződéssel,  3  havi  próbaidő 
kikötésével.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős Iványi András polgármester
Határidő: 2011.január 27.

 4  ./2012.(I.18.) sz. Kt. határozat:  
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) által elkészített, a járások 
kialakításáról szóló, a járási székhelyek és a járásokba tartozó településekre 
vonatkozó koncepciót megismerte és támogatja Szentkirályszabadja község 
besorolását a Veszprém központtal kialakítandó járásba.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.január 20.

5./2012.(I.18.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre 
vonatkozó üléstervet a javasolt módosítás beépítésével elfogadja.
Felelős: Iványi András polgármester

6./2012.(I.18.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2012. 
január 19-én átadásra kerülő Integrált Közösségi Szolgáltató tér intézményt 
„Nemzedékek Háza Közösségi Tér”-nek nevezi el.
Felelős: Iványi András polgármester



7./2012.(I.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kizárja  Dr. 
Kun  Gazda  Melinda  képviselőt  –  mint  érintettet  –  a  „Háziorvosi  Szolgálat 
vállalkozói formában történő működtetése” napirendről való döntéshozatalból.

8./2012.(I.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a 2./2012.
(I.18.) sz. Kt. határozatban foglaltak szerint a felnőtt háziorvosi szolgáltatás 
vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó megállapodás tervezetet 
jóváhagyja.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a megállapodás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. február 1.

9./2012.(II.15.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő  testülete  a 
Szentkirályszabadja, Jókai utca 337. hrsz. Gizella Ház felújítása  KDOP-
5.2.2./A-09-2009-0002  számú pályázatban szereplő,  a  teljes  beruházás 
megvalósítását  szolgáló  26.166.677,-Ft  összeget  szükség  szerint 
kiegészíti az építési beruházáshoz kapcsolódó változtatások biztosítására. 
A többletforráshoz szükséges önerőt az Önkormányzat saját költségvetése 
terhére vállalja. 
A Képviselő-testület a többlet költségek forrására igénybe kívánja venni a 
pályázatban meglévő tartalék keretet.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

10./2012.(II.15.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 
a  Szivárvány  Óvoda  alapító  okiratának  módosítását  és  egységes 
szerkezetbe foglalását.
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő:  2012.  február  17.  (a  Magyar  Államkincstár  felé  történő 
megküldésért)

11./2012.(II.15.) 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.

12 / 2012. (II.15.) határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
a  Gábor  Áron  Általános  Iskola  és  Óvoda  2011.  évi  költségvetésének  előirányzat 
módosítását.
A 2011. évi előirányzat módosítás a jegyzőkönyv mellékletében található.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: azonnal



13 / 2012. (II.15.) határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
a Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetését.
A  Gábor  Áron  Általános  Iskola  és  Óvoda  2012.  évi  költségvetése  a  jegyzőkönyv 
mellékletében található.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. február 15.

14 / 2012. (II.15.) határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete A nemzeti  köznevelésről 
szóló 2011. évi  CXC. törvény 74. § (1) –(2) bekezdése értelmében a 2013. január 1-i 
közoktatási  intézmény  fenntartójának  változása  miatt  az  önkormányzatnak  2012. 
szeptember  1-re  az  óvodai  feladatellátást  a  köznevelési  feladatoktól  elkülönítve  kell 
megoldania,  így  szándékában  áll  a  jelenleg  Hajmáskér,  Sóly  és  Szentkirályszabadja 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulása által működő Gábor Áron Általános Iskola és 
Óvoda  többcélú  közös  igazgatású  közoktatási  intézmény  átszervezése  a  2012/2013. 
nevelési  évre {az óvoda intézményegység (8192 Hajmáskér,  Rákóczi  Ferenc utca 13.) 
kiszervezése a közös igazgatású intézményből}.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: folyamatos

15 / 2012. (II.15.) határozat
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  többcélú  közös 
fenntartású közoktatási intézmény átszervezési miatt oktatási szakértő közreműködésével 
szakmai véleményt készíttet. 
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: folyamatos

16 / 2012. (II.15.) határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat  Képviselő-testülete megbízza Iványi  András 
polgármestert,  hogy  az  iskolafinanszírozás  2013.  évi  lehetőségekről  tájékozódjon, 
felméréseket végezzen, majd az észrevételeiről számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kovács János körjegyző
Határidő: folyamatos

17./2012.(II.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.

18./2012.(II.29) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
elfogadja  a  Balatonalmádi  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás feladatait ellátó Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetését.

19./2012.(II.29) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Balatonalmádi  Szociális  Alapszolgáltató  Központ  által  biztosított 
szolgáltatások  vonatkozásában  az  intézmény  által  javasolt  díjakat  az 
alábbiak szerint elfogadja:



1. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás
szolgáltatási önköltsége: 1175 Ft/óra
intézményi térítési díja: 230 Ft/óra

2. A  szociális  alapszolgáltatások  körébe  tartozó  nappali  szociális  ellátás 
(idősek klubja)
szolgáltatási önköltsége: 840 Ft/óra
intézményi térítési díja: 365 Ft/óra

A képviselő-testület a fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó személyi  térítési 
díjat 0,-Ft-ban határozza meg.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős:Iványi András polgármester
Határidő: 2012.március 2.

20./2012.(II.29) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  saját 
bevételei  összegét  valamint  az  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő 
fizetési  kötelezettségeinek három évre  várható  összegét  az  előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal állapítja meg 
Határidő: azonnal
Felelős: Iványi András polgármester

21./2012.(II.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:  2012.március  5  (a  Magyar  Államkincstár  felé  történő 
megküldésért)

22./2012.(II.29) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
elfogadja a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását és 
egységes szerkezetbe foglalását.

Felelős: Szántód László jegyző
Határidő:  2012.március  5.  (a  Magyar  Államkincstár  felé  történő 
megküldésért)

23./2012.(II.29) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
elfogadja  az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata 
1.számú függelékének módosítását.
A függelék a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Szántód László jegyző
Határidő:  2012.március  5.  (a  Magyar  Államkincstár  felé  történő 
megküldésért)

24./2012.(II.29) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata  a Hidroplan Nord Kft  által  a 
Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér  zajgátló  védőövezet  kijelölésének 



tárgyában indított eljáráshoz kapcsolódóan nyilatkozza, hogy a kérelmező 
által a – 2012. február 15-én személyesen kézbesített és önkormányzatunk 
által  a  293-3/2012.  számon  iktatott  -  levelében  rögzített  módosítások, 
javítások  tervdokumentációba  történő  beépítése  esetén  az  előzetes 
hozzájárulását megadja.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő:2011.március 6.

25./2012.(II.29) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete 
felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert,  hogy  a  Szilágyi   Erzsébet 
Keresztény Általános Iskolával  és az Érsekséggel kezdje meg a tárgyalást 
a  közoktatási  megállapodás  előkészítéséhez,  illetve  az  iskolánkba  járó 
gyermekek szüleinek tájékoztatást adjon a várható változásokról.
A változásokhoz kapcsolódó jogi eljárásokat megkezdje.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő:

26./2012.(III.29.) 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 ../2012./III.29./Kt határozathoz

A köztisztviselők teljesítmény-értékelésének alapját képező kiemelt általános célok:

Kiemelt általános célok:

Ebben az évben az alábbi kiemelt célkitűzések megállapítása szükséges:

1. Az  önkormányzat  2012.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  2013.évi  költségvetési  koncepció  határidőre  készüljön  el,  meg  kell  
határozni  a  tervezés  módszerét,  valamint  a  költségvetés  indoklásához  szükséges  
számítások tartalmát.

2. A  2012.évi  költségvetés  végrehajtása,  a  likviditás  biztosítása,  a  működéshez  szükséges  
pénzeszközök takarékos és racionális felhasználása.

3. A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az önkormányzat bevételei.
4. A  hivatali  dolgozók  szakmai  felkészítése,  ismereteik  növelése,  kiemelt  figyelemmel  a  

jogszabályváltozásokra.
5. A  képviselőtestület  és  bizottságai  a  tevékenységéhez  minden  szükséges  információt,  

tájékoztatást  időben,  az  adott  helyzetnek,  körülménynek  megfelelő  részletezettségben  
megkapjon.

6. Az  önkormányzati  fejlesztések,  beruházások  megfelelő  kezelése  pénzügyi,  műszaki,  jogi  
szempontok alapján



7. A közigazgatást érintő jogszabályi változásokból fakadó teendők ellátása, különös tekintettel  
az  önkormányzatokról  szóló  törvény,  a  járásokról  szóló  jogszabályok  valamint  a  
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozásában.

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.
2. A köztisztviselők szakmai jártasságával kapcsolatos követelmények:

- munkájuk során megfelelő szakmai jártasságot mutassanak, jártasság szintje emelkedjen. 

3. a törvényesség, az ügyintézési határidő, valamint a Ket. előírásainak maradéktalan betartása,  
tekintettel a jogszabályi változásokra is.

4.  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. Fel kell készülni a járási rendszer kialakításához kapcsolódó feladatok ellátására.

6. Az év során felmerülő közbeszerzési eljárások törvényes lebonyolítása.

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

8.  A képviselő-testület  és  bizottságai,  valamint  a  nemzetiségi  önkormányzatok  tevékenységének  
segítése, az ezzel kapcsolatos feladatok hatékony, szakszerű ellátása

9. Munkafegyelemmel kapcsolatos követelmények meghatározása és érvényesítése.

10.  A hatósági közigazgatási ügyintézésben erősödjön a szolgáltatási jelleg és fokozottan  
érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei,módszerei.

27./2012.(IV.20) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz, 
hogy  a  repülőtér  hasznosításából  származó  –  mai  napon  rendelkezésre  álló 
szabad pénzeszközéből 

-70.000.000 Ft-ot, azaz hetvenmillió forintot a Volksbank Zrt.-nél helyez el forint 
alapú  betétben  3  hónap  lekötés  mellett  a  2012.április  19-én  tett  ajánlati  
kondícióknak megfelelően.

-10.000.000 Ft-ot,  azaz tízmillió  forintot  a  Raiffeisen Bank Zrt.-nél  helyez el 
forint alapú betét formájában, folyamatos 30 napot meg nem haladó lekötés 
formájában  az  esedékes  kötelezettségek  teljesítését  szolgáló 
szükségarányos felhasználás mellett.

Felelős:  Varga  Valér  pénzügyi  csoportvezető  a  lekötésekkel  kapcsolatos 
feladatok ellátásáért



Határidő: 2012. április 20.

28./2012.(IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szent 
István  Király  Tagiskola  átszervezésével  kapcsolatos  dokumentumokat 
megismerte  és  folytatni  kívánja  az  előkészítő  eljárást.  A  vonatkozó 
jogszabályban  meghatározott  eljárási  cselekményeken  túl  felkéri  a 
polgármestert, hogy az előkészítés során vizsgálja meg és mutassa be a 
jelenlegi  intézményfenntartó  társulási  formában  történő  továbbműködés 
feltételeit és pénzügyi vonzatait.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Iványi András

29./2012.(IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz, hogy a Veszprémi Érsekség képviselőjével való tárgyalás során 
kiemelt szempontként kezeli,  hogy a Képviselő-testület egyetértési  jogot 
gyakorolhasson  az  intézményvezető  személyét  illetően  a  Szent  István 
Király  Tagiskola  átszervezésével  kapcsolatos  előkészítés  során.  Az 
önkormányzat  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  ehhez  kapcsolódó 
egyetértési  jog  együttműködési  megállapodásban  történő  rögzítésének 
lehetőségeit terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Iványi András
Határidő: 2012. május 31.

30/2012.(IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete 
megtárgyalta a 2011. évre szóló hajmáskéri Gábor Áron Általános iskola és 
Óvoda  közös  fenntartású  intézmény  zárszámadási  beszámolóját,  a 
Hajmáskér  Község  Önkormányzat  által  készített  elszámolást  a 
Tagintézmény  2011.évi  bevételeiről  és  kiadásairól,  és  azt  a  vitában 
elhangzottak figyelembe vételével elfogadta.
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2012-04-25.

31/2012.(IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
a  Balatonalmádi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulás 
feladatait ellátó Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ 2011. évi 
gazdálkodásáról készült beszámolóját
Megbízza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. április. 30.

32/2012.(IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. 
évi  belső  ellenőrzések  értékeléséről  szóló  éves  ellenőrzési  jelentést 
jóváhagyja.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: azonnal



33/2012.(IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Tömpe  és  Társa  Könyvvizsgáló,  Gazdasági  és  Pénzügyi  Tanácsadó  Bt. 
(8200.  Veszprém,  Ady  E.  u.  78/c.)  könyvvizsgálói  jelentését 
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  2011.  évi  egyszerűsített 
költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról.
Felelős: Iványi András polgármester

34/2012.(IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Veszprém-Szentkirályszabadja  repülőtér  zajgátló  védőövezet  kijelölése 
tárgyában  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  Légiforgalmi  és  Repülőtéri 
Főosztály  által  megküldött  dokumentumait  megismerte,  az  abban 
foglaltakhoz hozzájárul és elfogadja.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.május 4.

35/2012.(IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  az  „Együttműködési  megállapodás  jóváhagyása  a  Veszprém 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával  és  a  Hidroplán  Nord  Kft-vel  a 
repülőtéri  területek  működésének  folyamatos  fenntartása  érdekében”  című 
előterjesztést.
A Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  jóváhagyja  a  határozat  mellékletében 
foglalt  háromoldalú  együttműködési  megállapodást  és  felhatalmazza Iványi 
András polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. április 30.

36/2012.(IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem 
támogatja  azt  a  képviselői  javaslatot,  hogy  a  BudaWest  Zrt-vel  szemben 
folyamatban lévő 1.G.40.158/2010. számú peres eljárás lezárását várja meg 
az  önkormányzat,  és  csak  azt  követően  -  a  döntés  függvényvényében  - 
kezdeményezzen egyeztetéseket a repülőtér ügyében a BudaWest Zrt-vel.

37/2012.(IV.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz, 
hogy a  BudaWest  Zrt.  tulajdonosi  körével  felveszi  a  kapcsolatot  a  repülőtér 
ügyében  a  peren  kívüli  megegyezés  lehetőségének  feltárásához  olyan 
szándékkal, mely egyik félnek sem jelent elkötelezettséget, bíztatást, a perben 
való eljárást nem befolyásolja.
A tárgyalások lebonyolítására felkéri Dr. Küzdényi György szakértő urat, aki a 
tárgyalásról szóbeli vagy írásos tájékoztatást nyújt.
A felkérés visszavonásig érvényes.
A  Képviselő-testület  szükségesnek  tartja,  hogy  az  előkészítő  eljárásban 
résztvevő szakértői munka finanszírozását a BudaWest Zrt. vállalja fel.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

38./2012.(V.02.) sz. Kt. határozat:



Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe 
vehető  támogatásból  megvalósuló,  a  Polgármesteri  Hivatal  épületének  járda 
építése,  csapadékvíz  elvezetése,  közműkiváltás  építésének  megvalósítására 
vonatkozó, A Vámos-Vill Kft-vel megkötött kivitelezési szerződés 3. pontját, azaz 
vállalkozási árat - az elnyert pályázati keret teljeskörű kihasználása érdekében - 
bruttó  6.307.395,-Ft-ra  azaz  hatmillió-háromszázhétezer-háromszázkilencvenöt 
forintra módosítja.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges feladatok ellátására és a 
szerződésmódosítás aláírására.

Felelős Iványi András polgármester
Határidő:2012.május 4.

39./2012.(V.02.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő  testülete  a 
Szentkirályszabadja,  672/1  és  a  672/2  hrsz-on  az  Európai  Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alapból  a  falumegújításra  és  fejlesztésre  igénybe  vehető 
támogatásból megvalósuló tornapálya építésére vonatkozó, a Vámos-Vill Kft-vel 
kötött  kivitelezési  szerződés  befejezési  határidejét  2012.  szeptember  30-ra 
módosítja.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges feladatok ellátására és a 
szerződésmódosítás aláírására.

Felelős Iványi András polgármester
Határidő:2012.május 4.

40./2012.(V.02.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő testülete nem támogatja a 
Polgármesteri Hivatal járda és homlokzat megvilágításának megvalósítását.

41./2012.(V.02.) 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: 2012. május 4. (a pályázat kiírásáért)

42./2012.(V.02.) sz. Kt. határozat:
 Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  református 
lelkészi  hivatal  kérelme  alapján  a  parókia  épület  födém hőszigetelésének 
megoldására 100.000 Ft anyagi támogatást biztosít a 2012. évi költségvetésben 
az egyházak működésének támogatására elkülönített 100.000 Ft éves támogatási 
összegen felül.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester

43./2012.(V.02.) sz. Kt. határozat:
 Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  református 
egyház kérelme alapján, az általa pályázati úton megvalósítandó  új gyülekezeti 



ház önerő összegéhez önkormányzati hozzájárulás biztosítását  jelen pillanatban 
nem tartja időszerűnek.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester

44./2012.(V.02.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi döntést hoz 
arról,  hogy  támogatandónak  tartja  a  református  templom  toronyórájának 
felújítását.  A  felújításhoz  nyújtandó  önkormányzati  támogatásról,  annak 
mértékéről  a  kezdeményezők  által  beszerzett  árajánlatok  függvényében  dönt. 
Fontosnak  tartja,  hogy amennyiben  a  régi  óraszerkezet  cseréjére  sor  kerül  a 
felújítás során, annak méltó tárolásáról, bemutatásáról gondoskodni szükséges.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester

45./2012.(V.02.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megrendeli  a 
Növényorvos  2005  Kft.  (8200  Veszprém,  Cserepes  u.  1/b)  által  benyújtott 
árajánlata  alapján  a  község  területén  lévő   66  db  vadgesztenyefa 
vadgesztenyelevél-aknázómoly  elleni  védekezési  munkáit,  A vállalkozói  díj  évi 
háromszori alkalommal történő permetezésre nettó 168.300,-Ft+ÁFA.
Felelős: Kovács Zsolt műszaki ügyintéző

     Iványi András polgármester a szerződés aláírásáért
Határidő: 2012. május 03. a szerződés aláírására

46./2012.(V. 23.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem  zárja  ki  Gyarmati 
Katalin  alpolgármestert  és  Sikosné  Szücs  Marianna  Képviselőt  érintettsége  miatt  „Az 
alapfokú oktatási feladatok átszervezése – Együttműködés a Szilágyi Erzsébet Keresztény 
Általános Iskolával” című napirendhez kapcsolódó döntéshozatalból.

47./2012.(V.23.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Az 
alapfokú oktatási feladatok átszervezése – Együttműködés a Szilágyi Erzsébet Keresztény 
Általános  Iskolával”  című  napirendhez  kapcsolódóan  név  szerinti  szavazással  dönt  a 
határozati javaslatról.

48./2012.(V.23.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a jelenleg 
Hajmáskér-Sóly-Szentkirályszabadja  települések  által  intézményfenntartó  társulásban 
működtetett  Szent  István  Király  Tagiskola  (8225  Szentkirályszabadja,  József  A.u.6.)  
fenntartói jogának átadását a Veszprémi Érsekség (8200 Veszprém, Vár u.18.) részére.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Iványi András polgármester

49      /2012. (V. 30.) sz. Kt. határozat  

Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Hajmáskér-Sóly-Szentkirályszabadja  községek  által  intézményfenntartó 



társulás keretében működtetett Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Ala-
pító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt okiratát elfo-
gadja.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő:2012.május 31.

50      /2012. (V. 30.) sz. Kt. határozat  
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
véleményezte a közös fenntartású hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 
intézményvezetői  álláshelyre jelentkező Ékes Tamás (  8192 Hajmáskér, 
Tábori u.7.) pályázatát és véleménye alapján alkalmasnak tartja a közös 
fenntartású intézmény (Gábor Áron Általános Iskola) vezetésére.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős:  Iványi András polgármester
Határidő: 2012.május 31.

51/2012.(V.30.) sz. Kt. határozat 
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
társulási  fenntartói  irányítása  alá  tartozó  közoktatási  intézmény 
átszervezésére vonatkozó javaslat megtárgyalta és a közoktatásról szóló 
1993.  évi  LXXIX.  tv.  102.§(2)  bekezdésben  foglalt  felhatalmazások, 
valamint az érdekelt szervezetek véleménye, illetve egyetértése alapján a 
hajmáskéri  Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda átszervezéséhez az 
alábbiak szerint hozzájárul :
1.)  2012.  július  1.  napjától  a  hajmáskéri  „Gábor  Áron Általános Iskola 
többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményből kiválik a hajmáskéri 
Rákóczi F. u. 13. sz. alatti Óvoda tagintézmény. 
2.) 2012. július 01- től a közös fenntartású közoktatási intézmény Gábor 
Áron Általános Iskola intézményként működik tovább.
3.) Az átszervezés során  az általános iskola számára eddig biztosított 
álláshelyek száma változatlan marad.
4.) A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosító 
okirata jelen határozat melléklete szerint kerül jóváhagyásra.
5.)  A Gábor  Áron  Általános  Iskola  és  Óvoda  fenntartására  vonatkozó 
társulási  Intézményfenntartó  társulási  megállapodás  módosító  okirata 
jelen határozat melléklete alapján kerül jóváhagyásra.
                 
Határidő :   2012. május 31.
Felelős :    Iványi András polgármester

52/2012. (V.30) sz. Kt. határozat 
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő–testülete 
elfogadja  az  Önkormányzat  2011.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót.

53/2012. (V.30) sz. Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Péter Ferenc tervező által elkészített Litér-Szentkirályszabadja-Felsőörs-
Alsóörs  települések  közötti  kerékpárút  tanulmány  tervét  illetve  a 



Szentkirályszabadja települést érintő nyomvonal kijelölését.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős Iványi András polgármester
Határidő: 2012.június 10.

54/2012. (V.30) sz. Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul 
a Szivárvány Óvoda nyári szüneti zárva tartásához 2012. augusztus 6-tól 
2012. augusztus 24-ig vonatkozó időtartamra. 
Első nevelési nap: 2012. augusztus 27. (hétfő).
Felelős: Takács Jánosné óvodavezető

55/2012. (V.30) sz. Kt. határozat 
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  a 
Rákóczi  Szövetség  által  a  Felvidéken  meghirdetett,  magyar  iskolába 
beíratott gyermekek  „Beiratkozási Ösztöndíj Programját ” 4 x 10.000 Ft, 
azaz  összesen  40.000,Ft  összeggel  támogatja  a  2012.évi 
költségvetésének terhére.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.június 30.

56./2012. (V.30) sz. Kt. határozat 
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő–testülete  úgy 
dönt,  hogy  a  Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  és  a 
Szentkirályszabadja  Község Roma Nemzetiségi  Önkormányzata közötti 
megállapodást elfogadja és felhatalmazza Iványi András polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.június 1.

57/2012. (V.30) sz. Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata  Képviselő-testülete Ángyán 
Imréné (8225 Szentkirályszabadja, Hétvezér u 7.) 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.

58/2012. (VI.13.) számú Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő – testülete arról határozott, 
hogy pályázatot kíván benyújtani a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” 
című KDOP-2.1.1/B-D-12 kódszámú pályázati felhívásra, a Litér – Szentkirályszabadja – 
Balatonfűzfő települések közötti kerékpárutak kialakítása céljából. 
A 100 %-os támogatási intenzitású pályázat Litér Község Önkormányzata, 



Szentkirályszabadja Község Önkormányzata és Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
együttműködésében, Litér Község Önkormányzata gesztorságával kerül benyújtásra. 
A Kelet – Balaton kerékpáros turisztikai pályázat előkészítéséhez kapcsolódó költségek 
viseléséről az alábbiak szerint dönt a Képviselő – testület:

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével a Képviselő – testület megbízza Péter 
Ferenc mérnök – vállalkozót (8248 Nemesvámos, Pap I. u 5.), mindösszesen bruttó 
1.981.200,- Ft ellenértékben. A tervdokumentáció elkészítésének Litérre eső része bruttó 
1.016.000,- Ft, Szentkirályszabadjára eső része bruttó 635.000,- Ft, továbbá a 
Balatonalmádi város külterületét érintő költségek 50 %-át, azaz bruttó 165.100,- Ft-ot Litér 
Község Önkormányzata, a másik 50 %-ot Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 
vállalja magára.
A Képviselő – testület megbízza a polgármester a pályázat előkészítésével kapcsolatosan 
a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő:azonnal 

59/2012. (VI.13.) számú Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő – testülete arról határozott, 
hogy pályázatot kíván benyújtani a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” 
című KDOP-2.1.1/B-D-12 kódszámú pályázati felhívásra, a Litér – Szentkirályszabadja – 
Balatonfűzfő települések közötti kerékpárutak kialakítása céljából. 
A 100 %-os támogatási intenzitású pályázat Litér Község Önkormányzata, 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata és Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
együttműködésében, Litér Község Önkormányzata gesztorságával kerül benyújtásra. 
A Kelet – Balaton kerékpáros turisztikai pályázat előkészítéséhez kapcsolódó költségek 
viseléséről az alábbiak szerint dönt a Képviselő – testület:

A geodéziai munka elvégzésével (terepi felmérés, tervezési alaptérkép készítése) a 
Képviselő – testület a John és Társa Bt-t bízza meg, mindösszesen bruttó 1.270.000,- Ft 
ellenértékben. 
A geodéziai munka elkészítésének Litérre eső része bruttó 685.800,- Ft, 
Szentkirályszabadjára eső része bruttó 330.200,- Ft, továbbá a Balatonalmádi város 
külterületét érintő költségek 50 %-át, azaz bruttó 127.000,- Ft-ot Litér Község 
Önkormányzata, a másik 50 %-ot Szentkirályszabadja Község Önkormányzata vállalja 
magára.
A Képviselő – testület megbízza a polgármester a pályázat előkészítésével kapcsolatosan 
a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő:azonnal 

60/2012. (VI.13.) számú Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő – testülete arról határozott, 
hogy pályázatot kíván benyújtani a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” 
című KDOP-2.1.1/B-D-12 kódszámú pályázati felhívásra, a Litér – Szentkirályszabadja – 
Balatonfűzfő települések közötti kerékpárutak kialakítása céljából. 
A 100 %-os támogatási intenzitású pályázat Litér Község Önkormányzata, 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata és Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
együttműködésében, Litér Község Önkormányzata gesztorságával kerül benyújtásra. 
A Kelet – Balaton kerékpáros turisztikai pályázat előkészítéséhez kapcsolódó költségek 
viseléséről az alábbiak szerint dönt a Képviselő – testület:



A pályázat elkészítésével és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével a Képviselő – 
testület megbízza a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft-t (8600 Siófok, 
Batthyány u 1.) bruttó 635.000,- Ft megbízási díj ellenében, továbbá sikeres pályázat 
esetén a támogatási szerződés megkötéséig szükséges munkák elvégzésével bruttó 
1.270.000,- Ft ellenében. A fenti munkák elkészítésének díja a három település között a 
pályázatban tervezett beruházási költségek arányában kerül meghatározásra. 
A Képviselő – testület megbízza a polgármester a pályázat előkészítésével kapcsolatosan 
a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő:azonnal 

61./2012.(VII. 27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Szivárvány Óvoda 2011-2012. nevelési évéről szóló beszámolóját.

          62./2012.(VI.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Gábor Áron Iskola és Óvoda és a Szent  István Király Tagiskola 2011/2012. 
tanév munkájáról készített beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Iványi András polgármester

63./2012.(VI.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete - a LAROCO 
Motorsport  Egyesület  kérelmére  -  ,mint  tulajdonos  hozzájárul  a 
szentkirályszabadjai   09;  012;  018;  019;  024/24;  028  helyrajzi  számú  utak 
igénybevételéhez a 2012. július 13 -14-én megrendezésre kerülő  Veszprém 
Rallye időpontjában. 
A versenyt megelőzően illetve a versenyt követően helyszíni bejárást kell tartani 
a feleknek fényképes dokumentálással.
Az  Egyesület  köteles  az  utak  feljavításáról  és  az  utólagos  rendbetételéről 
gondoskodni.  
Felelős: Kovács Zsolt műszaki ügyintéző az ellenőrzésért, bejárásért.

          64./2012.(VI.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Balatonalmádi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás feladatait 
ellátó  Balatonalmádi  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  2012.  évi 
költségvetésének módosítását.

65./2012.(VI.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kiegészíti  a 
szociális étkeztetés Szakmai Programjának kapcsolattartásra vonatkozó részét 
az alábbiakkal:

„Kapcsolat más intézményekkel

A szolgáltatást végző kapcsolatot tart a településen, vagy szükség esetén más településen működő  
más szociális és egészségügyi szolgáltatókkal:
Az együttműködésben érintett szervek, az együttműködés módja:



A Megyei Módszertani Központtal az együttműködés során a szolgáltatást végző :
- segítséget kap az ellátás megszervezésében, új módszerek  bevezetésében,
- információt szolgáltat a tevékenységéről,
- szakmai tanácsot kérhet,
- közreműködik a módszertani intézmény által folytatott szakmai ellenőrzésekben.
Kelet-Balatoni  Többcélú  Kistérségi  Társulás  keretén  belül  a  Szociális  Alapszolgáltatási  
Központ Balatonalmádi házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat, idősek nappali ellátása 
Cél:  a  szociális  ellátó  rendszerrel  való  rugalmas  együttműködés,  amely  a  kölcsönös  
párbeszédben, szakmai ismeret átadásban valósul meg.
Szentkirályszabadja Község Háziorvosi Szolgálattal
A háziorvosi ellátással való együttműködés folyamatos, az időskorúak minél célzottabb,
személyre szabottabb ellátása érdekében fenntartott kapcsolat.”

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

66./2012.(VI.27.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Képviselő-testülete támogatja a Református Lelkészi 
Hivatal anyagi támogatás kérelmét a rendelkezésre bocsátott árajánlat mutatók 
alapján 1.033.120 Ft összegben.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert,  hogy  a  vonatkozó  pénzeszköz 
átadási megállapodást aláírja.
A Református Lelkészi Hivatal - a  toronyóra javítása, korszerűsítése, állványzat 
kiváltása létrával, pallók, gerendák biztosítása a meghajtó szerkezet tartásához, 
kisharang javítási  költségei,  reflektorok  vásárlása,  üzembe helyezése munkák 
költségeinek  fedezetére  -  az  átadott  pénzeszköz  felhasználásáról  a 
megállapodásban foglaltak szerint tételes elszámolást bocsát az Önkormányzat 
rendelkezésére (szerződések, kifizetett számlák, teljesítés igazolások).
Felelős: Iványi András polgármester a szerződés aláírásáért 
              Varga Valér a megállapodás előkészítéséért
Határidő: 2012. december 15. (az elszámolásra)

67/2012. (VI.27.) határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a Gábor Áron 
Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. nevelési évről készített beszámolóját.
Felelős Iványi András polgármester 
Határidő: azonnal

68./2012.(VII.12.) sz. Kt. határozat:
A  Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
hozzájárul a  Szentkirályszabadja Község Szabályozási Tervéről és Helyi 
Építési  Szabályzatáról  szóló 9./2007.(IX.01.)  önkormányzati  rendeletben 
foglaltak  alapján  a  035  hrsz.-ú  önkormányzati  tulajdonú  út  ingatlan 
megosztásához és a  telekosztás során kialakuló 035/2  hrsz.-ú  ingatlan 
belterületbe vonásához.
Hozzájárul  továbbá  a  036/16  ingatlan  vázrajz  szerinti  belterületbe 
vonásához.

Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. július 13.



69./2012.(VII.12.) sz. Kt. határozat:
A  Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
szándéknyilatkozatával  támogatja  Kovács  Zsolt  8225. 
Szentkirályszabadja,  Erdő  sétány  2/A.  szám  alatti  vállalkozó  az  „Új 
Széchenyi Terv” keretén belül - a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/1) -  benyújtandó pályázatát családi  napközi 
létrehozására.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  az  együttműködési 
megállapodás aláírására, amelyben az önkormányzat szándékát fejezi ki, 
hogy sikeres pályázat esetén 2014.augusztus 31. követően a szolgáltatást 
igénybe  vevő  szentkirályszabadjai  gyerekek  után  havi  10.000.Ft/fő/hó 
működési támogatást tervez biztosítani a pályázó számára. 
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.július 25. (szándéknyilatkozat közlése)

70./2012.(VII.23) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz, 
hogy  a  repülőtér  hasznosításából  származó  –  mai  napon  rendelkezésre  álló 
szabad pénzeszközéből 70.000.000 Ft-ot, azaz hetvenmillió forintot a Volksbank 
Zrt.-nél helyez el forint alapú betétben 3 hónap lekötés mellett a 2012.július 23-án 
tett ajánlati kondícióknak megfelelően.
Felelős:  Varga  Valér  pénzügyi  csoportvezető  a  lekötésekkel  kapcsolatos 
feladatok ellátásáért
Határidő: 2012. július 23.

71./2012.(VII.26.) 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 1. (a pályázó értesítésére)

72./2012.(VII.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2012. 
augusztus 1-től megbízza Takács Jánosnét (8200. Veszprém, Lóczy Lajos u. 
33.)  a  Szivárvány  Óvoda  megbízott  vezetői  feladatainak  ellátására  a 
következő óvodavezetői pályázat elbírálásáig, de legkésőbb  2013. július 31-
ig.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.augusztus 1.

73./2012.(07.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a  „Szivárvány  Óvoda  felújítása,  bővítése” elnevezésű,  KDOP-5.1.1/2/2F-2f-
2010-0001  azonosító  számú  pályázat  megvalósításához  szükséges 
közbeszerzési eljárást nem indítja el, tekintettel arra, hogy a módosított építési 
engedély részét képező tervezői műszaki leírásban rögzített beruházási költség 
biztosítására -a pályázati önrészen felül- megfelelő forrással nem rendelkezik, az 



elnyert csökkentett összegű támogatáson és önrészen felül nem tudja megfelelő 
mértékben biztosítani a beruházáshoz szükséges pénzeszközöket.
Kezdeményezi  a  vonatkozó  Támogatási  Szerződés  megszüntetését, 
felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. augusztus 1.

74./2012.(07.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz, 
hogy a  község  címeréről,  zászlajáról,  pecsétjéről,  polgármesteri  medálról,  a 
„Szentkirályszabadjáért”  kitüntetés  és  a  Díszpolgári  cím  adományozásáról 
szóló 19./2000.(VII.05.) rendelete alapján 
Szabó Imréné (Szentkirályszabadja, József  A.u.5.)  részére Díszpolgári  címet 
adományoz, melynek átadására a 2012. augusztus 20-i ünnepség keretében 
kerül sor. 
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. augusztus 19.

75./2012.(07.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz, 
hogy a  község  címeréről,  zászlajáról,  pecsétjéről,  polgármesteri  medálról,  a 
„Szentkirályszabadjáért”  kitüntetés  és  a  Díszpolgári  cím  adományozásáról 
szóló 19./2000.(VII.05.) rendelete alapján
Néhai Galambos Imre (Szentkirályszabadja, József A.u. 25.) részére Postumus 
„Szentkirályszabadjáért”  kitüntetést  adományoz,  melynek  átadására  a  2012. 
augusztus 20-i ünnepség keretében kerül sor. 
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. augusztus 19.

76./2012.(07.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz, 
hogy a  község  címeréről,  zászlajáról,  pecsétjéről,  polgármesteri  medálról,  a 
„Szentkirályszabadjáért”  kitüntetés  és  a  Díszpolgári  cím  adományozásáról 
szóló 19./2000.(VII.05.) rendelete alapján
Csetényi  Károlyné  (Szentkirályszabadja,  Petőfi  u.29.)  részére 
„Szentkirályszabadjáért”  kitüntetést  adományoz,  melynek  átadására  a  2012. 
augusztus 20-i ünnepség keretében kerül sor. 
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. augusztus 19.

77./2012.(07.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  50.000,-Ft 
összeggel  támogatja a Szentkirályszabadja Polgárőr Egyesület működését 
2012. évi költségvetéséből.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert,  hogy a vonatkozó pénzeszköz 



átadási megállapodást aláírja.
Az  Egyesület  az  átadott  pénzeszköz  felhasználásáról  a  megállapodásban 
foglaltak szerint tételes elszámolást bocsát az Önkormányzat rendelkezésére 
(szerződések, kifizetett számlák, teljesítés igazolások).
Felelős: Iványi András polgármester a szerződés aláírásáért 
              Varga Valér a megállapodás előkészítéséért
Határidő: 2012. december 15. (az elszámolásra)

78./2012.(07.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem 
támogatja  a  pormentesítés,  felületzárás  elkészítését  Szentkirályszabadja 
Kötéssűrű utca Balatonalmádi felé eső szakaszára vonatkozóan.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

79./2012.(07.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a települési belterületi kátyúzási és felületzárási munkák elvégzésével a 
beérkezett  ajánlatok  alapján  a  Magyar  Aszfalt  Kft-t  (8200  Veszprém-Litér 
0224 hrsz) bízza meg. A munkák elvégzésének költsége: 311.400,-Ft  + Áfa, 
azaz bruttó 395.478,-Ft.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  vonatkozó  szerződés 
aláírására.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.szeptember 30. (a munkák befejezésére)

80./2012.(07.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy  a   Szent  Király  Szövetség  éves  találkozóját  2013.évben 
Szentkirályszabadján kívánja megrendezni, az ehhez szükséges költségeket 
2013.évi költségvetésében biztosítja.
Felelős : Iványi András polgármester
Határidő: 2013.évi költségvetés tervezete

81./2012.(07.26.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy  a  Paloznak,  Csopak,  Lovas,  Felsőörs,  Szentkirályszabadja  Római 
Katolikus  Egyházközség  kérelmének  részben  eleget  tesz  és  az  ajánlatban 
szereplő  tételek  közül  a  nemzeti  címeres  valamint  a  Szentkirályszabadja 
település címeres zászlóinak beszerzését 106,807,-Ft összegben felvállalja. A 
beszerzést  követően  a  zászlókat  térítésmentesen  átadja  az  Egyházközség 
részére.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.augusztus 30.

82./2012.(07.30.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz, 
hogy  nem  vonja  vissza  a  „Szivárvány  Óvoda  felújítása,  bővítése” 
elnevezésű,  KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2010-0001  azonosító  számú  pályázathoz 
kapcsolódóan  2012.július  26-án  megtartott  ülésén  hozott  73./2012.(07.26.) 
számú határozatát.



Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.augusztus 1.

83./2012.(07.30.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz, 
hogy  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  1039  hrsz.-ú,  Szentkirályszabadja 
Kötéssűrű  utca  Balatonalmádi  felé  eső,  mintegy  315  m2-es  szakaszára 
vonatkozóan a szükséges pormentesítési, felületzárási munkák elvégzéséhez a 
költségek  50%-át  biztosítja.  Amennyiben  az  ott  lakó  ingatlantulajdonosok  a 
felületzárási  munkák költségeinek másik 50%-át biztosítják és azt befizetik az 
önkormányzat részére, az önkormányzat gondoskodik a munka megrendeléséről 
és elvégzéséről a beérkezett ajánlat alapján.
A  munkavégzés  teljes  költsége  bruttó  360.045,-Ft,  melyből  az 
ingatlantulajdonosokat terhelő rész 180.020,-Ft. 
A beérkezett  ajánlatok alapján a munkák elvégzésével  a  Magyar  Aszfalt  Kft-t 
(8200 Veszprém-Litér 0224 hrsz) bízza meg a testület a költségek megosztásáról 
szóló megegyezés esetén.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.szeptember 15.

84./2012.(VIII.21.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy  a  Helyi  Építési  Szabályzatról  szóló  9./2007.(IX.01.)  önkormányzati 
rendelet 3.§ /12/ bekezdéséhez az alábbi értelmezést, állásfoglalást adja ki.
1. A  hivatkozott  bekezdésben  rögzített  közműves  szolgáltatások 
vonatkozásában a szolgáltatás teljes, működőképes, engedéllyel rendelkező 
kiépítettségének  az  engedélyezett  (nyilvántartásba  vett)  építmény 
használatbavételi engedélyének megkéréséig (bejelentéséig) kell eleget tenni 
az érintett tömbön belül.

2.   A tömbben gazdasági tevékenységet végezni kívánó,ott építést végezni 
kívánó  vállalkozások  és  magánszemélyek  önálló  feladata  a  tömb  közmű 
ellátásának közműtársuláson vagy szolgáltatón keresztüli megszervezése és 
kiépítése. Ezen feladatok ellátásában az önkormányzat közreműködhet, de a 
felmerülő  költségeket  nem  viseli,  az  rá  át  nem  hárítható  azokat  a 
közműtársulás vagy a kiépítést végző vagy megrendelő köteles viselni.

8. A Képviselő-testület  kezdeményezi  a  9./2007.(IX.01.)  önkormányzati 
rendelet 3.§ /12/ bekezdésének aktualizálását, hatályos jogszabályok szerinti 
módosítását,  felülvizsgálatát,  jelen  állásfoglalás  figyelembevételével.  A 
feladatok  elvégzésére  felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert.  A 
felülvizsgálati eljárásba bevonja a tervet készítő Város és Ház Bt-t.

85/2012.(VIII.21.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy támogatja a Szent István Király Tagiskola (József A. u. 6.) első emeletén 
lévő 3 tanterem PVC padlóburkolatának cseréjét. 
A  munka  elvégzéséhez  szükséges  bruttó  700.000  Ft  pénzösszeget 



költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Gyarmati katalin intézményvezető (lebonyolításárt)
Határidő: 2012. szeptember 1.

86/2012.(VIII.21.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  350.000  Ft 
összegű kölcsönnel támogatja a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület XV. 
Sárkányok Napja rendezvényét.
A pályázati elszámolást követően az egyesület a teljes összeget visszautalja az 
önkormányzat számlájára.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester

Varga Valér pénzügyi csoportvezető a megállapodás   elkészítéséért
Határidő: 2012. augusztus 31.

87/2012.(VIII.21.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  arról 
határozott,  hogy  Balatonfűzfő  Város  Önkormányzatával  és  Litér  Község 
Önkormányzatával (gesztor önkormányzat) együttműködve, pályázatot nyújt 
be  a  „Turisztikai  attrakciók  és  szolgáltatások  fejlesztése”  című,  KDOP-
2.1.1/D-12  kódszámú  pályázati  felhívásra,  a  Litér-Szentkirályszabadja  és 
Litér-Balatonfűzfő települések közötti kerékpárutak kialakítása céljából. 
A projekt címe: „Kerékpáros turisztikai fejlesztés Balatonfűzfő–Litér–Szentki-
rályszabadja térségében”, a pályázati konstrukció száma: KDOP-2.1.1/D-12.
A projekt összes elszámolható költsége és a 100%-os ROP forrásból szár-
mazó támogatási igény mindösszesen bruttó 297.000.000,- Ft.
A Képviselő-testület megbízza Iványi András polgármestert a pályázat be-
nyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételével. 
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.

88/2012.(VIII.21.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  hozzájárul 
ahhoz,  hogy a Szivárvány Óvoda Kossuth utca 22.  számú épületében 1 
tanulócsoport működjön a 2012/13-as tanévben.
Az ehhez szükséges többletköltséget költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. szeptember 1.

89./2012.(IX.12.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag 
tudomásul  veszi  a  Gábor  Áron  Általános  Iskola  és  Óvoda  2012.  évi 
költségvetés I. féléves helyzetéről, a költségvetésről készült beszámolót.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: szeptember 15.



90./2012.(IX.12.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
előterjesztésben foglalt  bevételi  és kiadási  pótelőirányzatokat megtárgyalta, 
és  az  előterjesztésben javasoltaknak megfelelően a Gábor  Áron Általános 
Iskola  költségvetésében  az  Óvoda  kiválása  miatti  csökkenő  feladatok,  a 
bevételek növekedésének figyelembevételével a Gábor Áron Általános Iskola 
költségvetését 61.271 e Ft-tal csökkenti.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

91./2012.(IX.12.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
elfogadja  a  Balatonalmádi  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás feladatait ellátó Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási  Központ  2012.  évi  költségvetésének  I.  félévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatóját.

92./2012.(IX.12.) sz. Kt. határozat:
   A Szentkirályszabadja Önkormányzata hozzájárul a tulajdonában lévő:

1. 035/2 hrsz-on  nyilvántartott, 2204 m2 térmértékű „közforgalom elől el nem 
zárt,  magán  út”  megnevezésű  ingatlan  belterületbe  vonását  követően  a 
kialakult  ingatlan  teljes  területének  törzsvagyonból  történő  kivonásához.  A 
forgalomképtelen  „közforgalom  elől  el  nem  zárt,  magán  út”  besorolásból 
áthelyezi  a  kialakult  ingatlant  forgalomképes  „egyéb  beépítetlen  terület” 
besorolásba.

9. A Testület utasítja a Polgármestert, hogy az 1) pontban megjelölt ingatlan, 
illetve ingatlan-illetőségek vonatkozásában, az ingatlanvagyon kataszterben a 
forgalomképes  ingatlan  vagyoni  körbe  történő  átvezetése  érdekében 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

10. Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  vonatkozó  földhivatali  eljárás 
lebonyolítására.
Felelős: Iványi András polgármester

93./2012.(IX.12.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Szentkirályszabadja,  Rákóczi  u.  60/B,  60/C ingatlantulajdonosok részére  a 
szennyvízcsatorna  közmű-hozzájárulás  mértékét  együttesen  160.000  Ft 
összegben határozta meg.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András

94./2012.(IX.12.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat kérésének helyt ad és tulajdonosként hozzájárul 
ahhoz,  hogy 2012.  október  13-án az  általános iskola  tornatermében bállal 
egybekötött kulturális rendezvényt szervezzen.
A helyiség átadásáról megállapodás készül, melyben rögzítésre kerül, hogy a 
rendezvény során a Roma Nemzetiségi Önkormányzat felelősséggel tartozik 
a rendeltetésszerű használatért, a jogszabályok betartásáért.
Felelős: Gyarmati Katalin intézményvezető



95./2012.(IX.12.) 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

96./2012.(IX.12.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a 
Szent  István király Tagiskola vonatkozásában a  működést  a  2012/2013-as 
tanítási  évre az alábbi,  az aktuális  állapot  szerinti  a  tanulói  és pedagógus 
létszámadatok ismeretében:

Tanulók száma: 96 fő.
Pedagógus álláshelyek száma: 13 
Álláshelyek bontása:

10 fő pedagógus tanító-tanár
  2 fő napközis nevelő
  2 napközis csoport működik: 1. napközis csoport létszáma: 23 tanuló

    2. napközis csoport létszáma: 22 tanuló
(1 napközis csoport maximális létszáma 30 fő lehet)

  1 fő pedagógus álláshely pedig az óraadókból tevődik össze:
heti szinten: 3 óra kémia

3 óra földrajz
6 óra számítástechnika

        8 óra történelem
4 óra rajz

             összesen:      23 óra

97./2012.(IX.12.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő–testülete  elfogadja 
az Önkormányzat 2011.  évi  gyermekjóléti  és gyermekvédelmi feladatainak 
átfogó értékeléséről szóló beszámoló kiegészítését.

98./2012.(IX.12.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  ebek 
mikrochippel való ellátására felkéri a LUTRA Állatorvosi Rendelőt működtető 
Pulmovit-duó  Bt.-t  (Balatonalmádi,)  dr.  Szathmáry  László  állatorvos 
közreműködésével.  Az  önkormányzat  a  chippel  ellátott  ebek  tulajdonosai 
részére  ebenként  1.000  Ft-tal  járul  hozzá  a  költségekhez  a  bemutatott 



igazolás  ellenében,  s  az  orvos részére  500 Ft  összeget  utal  ebenként  az 
egyéb költségekre.
Felkéri Iványi Andrást a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester

        Határidő: 2012.december 31.

99./2012.(IX.12.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Frizória 
László  és  Frizória  Lászlóné  (8225.Szentkirályszabadja,  Rákóczi  u.43.) 
részére 50.000 Ft, azaz Ötvenezer 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: 2012. szeptember 19.

100./2013.(IX.25.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

101./2012.(IX.25.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Nkt. 
74.§ 5)  bekezdésében,  továbbá a 97.§ (24)  bekezdés a.)  pontja  alapján 
szándékát nyilvánítja hogy az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában 
álló  valamennyi,  az  állami  intézményfenntartó  központ  által  fenntartott 
köznevelési intézmény ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76.§-
a szerint működtetését képes vállalni. 
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.szeptember 30.

102./2012.(IX.25.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
elfogadja  a  Balatonalmádi  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás feladatait ellátó Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetésének módosítását.

103./2012.(IX.25.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  KDOP-
5.1.1/2/2F-2f-2010-0001 azonosító  számú,  „Szivárvány Óvoda  felújítása, 
bővítése” Szentkirályszabadján elnevezésű projekt megvalósításáról  dönt, 
amennyiben a szükséges önerő előteremtéséhez a  többletforrás keretből 
való  támogatás  megítélésével  foglalkozó minisztérium megfelelő  mértékű 
támogatást  nyújt.  Az óvoda pályázati  beruházást  a  projekt  keretein  belül 
kívánja megvalósítani. Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. szeptember 26.

104./2012.(IX.25.)     sz.     Kt.     határozat:  
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
kíván benyújtani a 100 %-os támogatottságú TÁMOP-1.4.3-12/1 kódszám 



alatt megjelent „Innovatív kísérleti foglalkoztatási programok” 
megvalósítására, az „Önfenntartó Vidékért Termelőiskolai Modell”-t 
megcélozva.
A pályázat elkészítésére megbízza a Tudásklaszter  Társadalom  és 
Vidékfejlesztési  Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit  Kft.-t(székhely:  6727. 
Szeged, Zágráb u. 113.), amely vállalkozás megbízási szerződés keretében 
bruttó 600.000 Ft összeg ellenében vállalja a  pályázathoz kötelezően 
csatolandó üzleti terv, valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését 
is.
Felhatalmazza Iványi Andrást a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. szeptember 26.

105./2012.(X.05.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Szent István 
Király Általános Iskola 658 hrsz-ú ingatlanon lévő oktatási intézmény energetikai 
tanulmányát megrendeli a GEKKO Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft-nél 
az árajánlatban megjelölt  3.200.000 Ft  +Áfa összegért,  melyet  a költségvetés 
terhére biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevővel a megbízási szerződést 
aláírja. 

106./2012.(X.05.) 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  Ösztöndíjrendszer 
2013. évi fordulójához. 
Az  önkormányzat  a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási 
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  2013.  évi  fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit  elfogadja,  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása, 
elbírálása és folyósítása során maradéktalanul annak megfelelően jár el.
Az  önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a 
beérkezett  pályázatokat  és  a  pályázatokról  hozott  döntését  a 
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx  internet  címen  elérhető 
EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
4.  Az önkormányzat nyilatkozik arról,  hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott  és  a  pályázóktól  bekért,  a  szociális  körülmények  igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati 
kiírás feltételeivel.
Felelős: Iványi András polgármester a nyilatkozat aláírásáért

Varga  Valér  pénzügyi  csoportvezető  a  nyilatkozat  elküldéséért  és  a 
pályázat előkészítéséért

107./2012.(X.25.) számú Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a  Veszprémi  Rendőrkapitányság  Közrendvédelmi  Osztályának 
Szentkirályszabadja  község  közrendjéről  és  közbiztonságáról  szóló 
beszámolóját.

108./2012.(X.25) számú Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
elfogadja a Szentkirályszabadja Községért  Közalapítvány 2011. évi 



Közhasznúsági jelentését.

109./2012.(X.25) számú Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
a  Kelet-Balatoni  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási 
Megállapodásának XI. számú módosítását.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  módosított  megállapodás 
aláírására.
Felelős: Iványi András

110./2012.(X.25) számú Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  úgy  határoz,  hogy  az 
értékelési  szakvélemény  alapján  megvásárolja  Dr.  Kégl  Tamás  (8200 
Veszprém, Egry J. u. 4/D.) 1/1 tulajdonában lévő 032/49 hrsz.-ú, 8645 m2 
nagyságú szántó művelési ágú ingatlant az ingatlanforgalmi szakértő által 
javasolt 300.000,-Ft áron. 
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
felkéri  Iványi  András  polgármestert,  hogy  a  szükséges  adásvételi 
szerződést készítse elő.
Az adásvétellel kapcsolatos feladatok elvégzésével megbízza Dr.Tarda Pál 
ügyvédet.

Felelős: Iványi András polgármester
 Határidő: 2012.december 31

111./2012.(XI.07.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete az alábbi 
személyekkel  megújítja  a  Szentkirályszabadja  Községért  Közalapítvány 
tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Kuratórium elnöke:Kuthy Györgyi
Kuratóriumi tagok: Szakonyi Péter

 Szalainé Raft Alexandra
 Schleicher Veronika
 Szabó Péter

Felügyelő Bizottság elnöke: Kovács Rita
Felügyelő Bizottság tagjai: Miskeyné Iván Rita

             Kovácsné Szabó Csilla

A Képviselő-testület ennek megfelelően módosítja a Közalapítvány Alapító 
Okiratát.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.november 30.

112./2012.(XI.07.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete  javasolja és 
támogatja,  hogy  a  Kelet-Balatoni  Többcélú  Kistérség  Társulás  Társulási 
Tanácsa jelen előterjesztés figyelembe vételével olyan nyilatkozatot tegyen, 
hogy a Társulás az Mötv. 87.§ rendelkezései alapján 2013. január 1. naptól 



jogi személyiségű társulásként kíván tovább működni azzal, hogy a társulási 
tanács munkaszervezeti és gazdálkodási feladatait 2013. január 1. naptól 
(döntések előkészítése,  végrehajtás szervezése, gazdálkodás, stb.)  külön 
megállapodásban  megjelölt  települési  önkormányzat  költségvetési  szerve 
látja el. 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete  javasolja és 
támogatja, hogy Kelet-Balatoni Többcélú Kistérség Társulás Társulási Taná-
csa az Mötv. 157. §, valamint az Áht. 11.§ (1) bekezdés rendelkezései alap-
ján a Munkaszervezet jogutóddal történő megszüntetéséről döntsön. 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete  javasolja és 
támogatja, hogy Kelet-Balatoni Többcélú Kistérség Társulás Társulási Taná-
csa 2013. január 1. naptól a 2013. évi költségvetésében 1,25 fő (adminiszt-
rációs + pénzügyi feladatok) teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatá-
sát kívánja finanszírozni. A 2013. évre tervezett 1,25 fő álláshelye személyi 
juttatás előirányzatai, járulékai s valamennyi foglalkoztatási költség, továbbá 
a  munkaszervezeti  feladatok  dologi  előirányzatai  a  polgármesteri  hivatal 
költségvetésébe átadott pénzeszközként beépítésre kerülnek. 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete  javasolja és 
támogatja, hogy Kelet-Balatoni Többcélú Kistérség Társulás Társulási Taná-
csa felkérje a Társulási Tanács Elnökét, valamint a Munkaszervezet Vezető-
jét, hogy a fentiek érdekében a további szükséges intézkedéseket (Társulás 
vagyona, társulási megállapodás, stb. ügyében) tegye meg, illetve a vonat-
kozó előterjesztéseket terjessze a Társulási Tanács elé.
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete  javasolja és 
támogatja,  hogy  Kelet-Balatoni  Többcélú  Kistérség  Társulás  Társulási 
Tanácsa  külön  kérje  egyeztetni  és  előkészíteni  a  tulajdonában  lévő 
kistérségi közösségi busz tulajdonjogának átruházását, különös tekintettel a 
2009. augusztus 18. napon kelt megbízási szerződésben rögzített feladat-
ellátásra.
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  arra,  hogy  a  szükséges 
intézkedéseket megtegye, majd erről a Képviselő-testületet tájékoztassa.
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jelen 
előterjesztés  alapján  nyilatkozik  arról,  hogy  Szentkirályszabadja  Község 
Polgármesteri Hivatal a Társulás munkaszervezeti feladatait nem vállalja.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.december 31

113./2012.(XI.07.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
a  Szentkirályszabadja  külterület  034/30  hrsz-ú  és  a  034/1  hrsz-ú 
ingatlanok belterületbe vonásához. Az eljáráshoz kapcsolódó költségek a 
kérelmezőt terhelik.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: folyamatos

114./2012.(XI.07.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, 
hogy a Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány a tulajdonában lévő 
617/2 hrsz-ú ingatlanon a  Rosos torony felújítására és a meglévő pince 



állagmegóvására  pályázatot  nyújtson  be  a  Mezőgazdasági  és 
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre a LEADER Helyi 
Akciócsoportok  közreműködésével  2012-től  igénybe  vehető  támogatások 
közül.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő: 2012.november 30.

115./2012.(XI.07.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
nyilatkozik, hogy a Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány az István 
király  térre  (323.,  324.,  209.  hrsz–ú  területek)  vonatkozóan  a 
Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Alapból  a  falumegújításra  és 
fejlesztésre  a  LEADER Helyi  Akciócsoportok  közreműködésével  2012-től 
igénybe vehető támogatások közül pályázatot nyújthat be a tér felújítása 
céljából. 
A tervezett  átalakításhoz  hozzájárul,  és  az  ingatlanokat  a  pályázatban 
meghatározott (a beruházás megvalósulását követő 5 évben) fenntartási 
időszak  végéig  térítésmentesen  a  Szentkirályszabadja  Községért 
Közalapítvány rendelkezésére bocsátja. 
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő: 2012.november 30.

116./2012.(XI.07.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
nyilatkozik, hogy a Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány a 424/4. 
hrsz.-ú  önkormányzati  tulajdonban  lévő  területre  a  Mezőgazdasági  és 
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre a LEADER Helyi 
Akciócsoportok  közreműködésével  2012-től  igénybe  vehető  támogatások 
közül helyi piac kialakítása céljából pályázatot nyújthat be. 
A  tervezett  beruházáshoz  hozzájárul  és  az  ingatlant  a  pályázatban 
meghatározott  (a  beruházás  megvalósítását  követő  5  évben)  fenntartási 
időszak  végéig  térítésmentesen  a  Szentkirályszabadja  Községért 
Közalapítvány rendelkezésére bocsátja.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő: 2012.november 30.

117./2012.(XI.14.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Képviselő Testülete 2012.november 15-i kihirdetési 
dátummal  megállapítja  az épített  környezet  alakításáról  és védelméről  szóló 
1997.  évi  LXXVIII.  tv.  7.§.  (3)  bekezdésének  b)  pontja  alapján 
Szentkirályszabadja Község településszerkezeti tervét és leírását, illetve annak 
módosítását. 
A településszerkezeti terv és leírás a határozat mellékletei: 
11. 1.  melléklet:  Szentkirályszabadja  Község  településszerkezeti  terve 
szöveges leírása
12. 2.  melléklet:  Szentkirályszabadja  Község  településszerkezeti 
tervlapjának kivonata: SZE (M 1: 2000) 
13. Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.



14. Felelős:   Iványi András polgármester

118./2012.(XI.14.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 
Szentkirályszabadja  Beruházó  Víziközmű  Társulat  kölcsöntörlesztési 
kötelezettsége  egy  részének  fedezeteként  elfogadja  a  várhatóan  megtérülő 
érdekeltségi hozzájárulások végrehajtásából befolyt összeget.
A Viziközmű Társulat küldöttgyűlés útján dönt a fennmaradó vagyon teljes körű 
átadásáról az Önkormányzat felé.
A Viziközmű Társulat  a  Képviselő-testület  ezen  döntésére  tekintettel  kezdheti 
meg a végelszámolási eljárást.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester 

119./2012.(XI.14.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  úgy dönt,  hogy 
elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat mellékletét képező - 2013. évi belső 
ellenőrzési tervét és utasítja a jegyzőt a tervezett  ellenőrzések végrehajtására 
illetve a végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: 2013.december 31-ig folyamatos

120./2012.(XI.14.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, 
hogy  az  Nkt.  74.§  (5)  bekezdésében  foglaltak  alapján  az  önkormányzat  az 
illetékességi  területén  lévő,  saját  tulajdonában  álló  valamennyi,  az  állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76.§-a szerint működtetését nem 
képes vállalni. 
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. november 15.

121./2012.(XI.14.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy 
támogatja  és  kezdeményezi  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél azt, hogy 2013.január 1-től továbbra 
is a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprfit Kft. biztosíthassa a 
központi orvosi ügyeleti valamint  a szakorvosi ellátásokat, szolgáltatásokat.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2012.november 20. (a megkeresésre)

122./2012.(XI.14.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Nemzedékek Háza IKSZT szakmai működésére vonatkozó,  2013.  január  1-től 
2013. június 30-ig meghatározott szolgáltatási és programtervét.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.



Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2012. november 30.

123./2012.(XI.14.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  módosítja  a 
116./2012.(XI.07.) sz. Kt. határozatát úgy, hogy a 424/4. hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonban lévő terület  helyett  a  456/5  hrsz-ú ingatlanra  kívánja a  helyi  piac 
kialakítása pályázatát benyújtani.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: azonnal

124./2012.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul 
veszi a Gábor Áron Általános Iskola 2012. évi költségvetés III. negyedéves helyzetéről, a 
költségvetésről készült beszámolót.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. november 29.

125./2012.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  az 
iskolák felvételi körzetéhez kapcsolódóan az alábbi véleményt adja ki:
15. A tervezetben  meghatározott  teljes  települési  közigazgatási  területre  vonatkozó 
kötelező  felvételt  biztosító  iskola  meghatározását  érinti,  hogy  Hajmáskér,  Sóly  és 
Szentkirályszabadja  települések  a  köztük  fennálló  intézményfenntartó  társulási 
megállapodást 2012.december 31-i hatállyal felmondják
16. Ez  alapján  Szentkirályszabadja  település  vonatkozásában  a  kötelező  felvételt 
biztosító iskolaként a településen 2013.január 1-től az állami kezelésben ( működtetés, 
fenntartás) működő iskolát kérjük meghatározni.
17. Az  Önkormányzatnak  nem  hivatalos  tudomása  van  arról,  hogy  a  településről 
jelentős számú tanköteles gyermek veszi igénybe a Veszprém városban lévő közoktatási 
intézmények  szolgáltatásait  lakcím  létesítésével  (állandó,  vagy  tartózkodási  hely).  Az 
életvitelszerűen Szentkirályszabadján élők oktatási igényeinek teljesüléséhez szükséges 
lenne veszprémi lehetőség megjelölése is.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. november 30.

126./2012.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1.számú függelékének módosítását.
A függelék a határozat mellékletét képezi.
Felelős: Szántód László jegyző (MÁK felé történő megküldésért)
Határidő:2012.december 10.

127./2012.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem  járul  hozzá,  hogy 
Szenes Péter a Petőfi S. u 37. szám alatt lévő bérlakás tömb üres lakásába beköltözzön.

128./2012.(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  2012.  december  9-én 
megrendezésre kerülő 16. Mikulás Rally időpontjában. 
Az Egyesület köteles az utak feljavításáról és az utólagos rendbetételéről gondoskodni.
Felelős: Kovács Zsolt műszaki ügyintéző az egyeztetésért és utólagos ellenőrzésért

129./2012.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja,  hogy 
Királyszentistván  Község  Önkormányzata  csatlakozzon  a  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társuláshoz és 2013. január 1-től a házi segítségnyújtás és idősek 
nappali  ellátása szociális alapfeladatot a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás  által  működtetett  Balatonalmádi  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  igénybe 
vételével lássa el.
Felelős: Iványi András polgármester

130./2012.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat  Képviselő-testülete A helyi  önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§ - a alapján létrejött 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodása 
melléklet szerinti módosítását (X.) 2012. december 30-tól jóváhagyja.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  módosított  Társulási  Megállapodás 
aláírására.
Felelős: Iványi András polgármester

131./2012.(XI.29.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatási feladatok 
ellátására létrejött Hajmáskér Község Önkormányzata, Sóly Község Önkormányzata és 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Közoktatási Intézmény Fenntartói Társulását 
a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvényben  foglaltak  figyelembe vétele 
alapján  a  társulás  tagjainak,  Sóly  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  és 
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete azonos tartalmú döntésével 2012. 
december 31-i időponttal megszünteti.
Felhatalmazza Iványi Andrást a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012.december 31.

132./2012.(XII.11.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat  Képviselő-testülete elfogadja a Gábor Áron 
Általános Iskola intézményi szabályzatainak módosítását.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Felelős: Iványi András polgármester

133/2012. (XII.11.) határozat
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Gábor Áron Általános 
Iskola megszünető okiratát a mellékelt tartalommal elfogadja. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2012. december 31.

134/2012. (XII.11.) határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a köznevelési 
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás – átvételéről, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.



Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2012. december 12

135./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  felhatalmazza 
Iványi  András  polgármestert,  hogy  a   BudaWest  Zrt.   tulajdonosi  körével  a 
tárgyalásokat az előterjesztésnek megfelelően folytassa, valamint a BudaWest Zrt.  
tulajdonosainak  küldendő  válaszlevél  tartalmával  a  hozzá  kapcsolódó  jogi 
vélemények alapján egyetért.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert,  hogy  az  elfogadott  válaszlevelet  a 
BudaWest Zrt. tulajdonosainak továbbítsa. 
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. december 20. a levél továbbítására

136./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza 
Iványi  András  polgármestert,  hogy  az  1309  hrsz.-ú  ingatlanhoz  kapcsolódó 
végrehajtási  eljárás  vonatkozásában,  az  ingatlan  megszerzésére  irányuló 
tevékenységet Dr.Hegedűs Tamás ügyvéd segítségével elvégezze.
A  Képviselő-testület  az  eljárás  során  biztosítja  az  árverési  előleg  fedezetét 
(amennyiben  az  előzetes  egyeztetések  eredménye  képpen  az  ingatlanszerzés 
végrehajtható). 
A Képviselő-testület  maximálisan  a  becsérték  50  % -  ának  megfelelő  összegű 
ajánlattételt engedélyez. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. január 10. az előkészítés lezárására.

137./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat  Képviselő-testülete    tudomásul 
veszi a Háziorvosi Szolgálat 2012. évi munkájáról készített tájékozót.

138./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót.

139./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Képviselő-testület 2012. évi tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót.

140./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
2012. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót.

141./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Védőnői Szolgálat 2012. évi munkájáról szóló beszámolóját.

142./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulás  által  fenntartott 
Balatonalmádi  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  2012.  I.-III.  negyedévi 



költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót.

143./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  az 
Önkormányzat  2012.  I.-III.  negyedévi  költségvetés  teljesítéséről  szóló 
beszámolót.
Felelős: Iványi András

144./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jóváhagyja a 
Balatonalmádi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás feladatait 
ellátó Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetési 
koncepcióját.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős:Iványi András polgármester 

145./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat  Képviselő-testülete jóváhagyta az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját.
Felelős: Iványi András

146./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul 
ahhoz, hogy a Malomvölgy Kft által elkészített, a 675/31, 675/35, 675/36, 675/2-
6,  675/8-14,   675/15-24,  675/27-30,  565/1,  672/1,  675/7,  675/25  hrsz.-ú 
ingatlanokat  érintő  ivóvíz  és  tüzivíz  rendszer  valamint  a  III.  számú 
szennyvízátemelő,  gravitációs  és  nyomott  szennyvízvezeték-rendszer 
térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonában kerüljön. Felhatalmazza Iványi 
András polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 8. § (1) értelmében elkészített víziközmű térítésmentes átruházásáról 
szóló szerződést a Malomvölgy Lakópark Kft.-vel (8200 Veszprém, Nyerges u. 
8/C.) aláírja.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.december 31.

147./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
”BAKONYKARSZT  Zrt-vel  megkötendő  Egyetértési  Nyilatkozatokat  és 
Üzemeltetési  Szerződés  Kiegészítést  jóváhagyva  a  víziközmű-vagyon 
átháramoltatásával  kapcsolatban  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi 
CCIX. törvény alapján” című előterjesztésében az alábbi döntést hozza:

1.)  Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében található Egyetértési Nyilatkozatokat 
és  az  előterjesztés  2.  sz.  mellékletében  található  Üzemeltetési  Szerződés 
Kiegészítés elfogadja.

2.)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert,  hogy  a 
BAKONYKARSZT Zrt. által végleges formában kidolgozott és 2012. december 7-
én  megküldött Egyetértési  Nyilatkozatokat  és  az  Üzemeltetési  Szerződés 
Kiegészítést aláírja.



Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. december 31. 

148./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett 
pályázatok  közül  –  figyelembe  véve  a  szociális  rászorultság  feltételeit  – 
azokat támogatja,  amelyeknél  az egy főre jutó jövedelem 75.000 Ft  alatt 
van.  A támogatási  összeg  a  nyertes  „A”  típusú  és  „B”  típusú  pályázók 
esetében is 4.000 Ft/fő/hó.
Támogatott hallgatók „A” típusú pályázat:
Bakk Mónika Rákóczi u. 11.
Cseh Lajos Tamás Ibolya u. 2.
Cseh László Balatoni u. 26
Csordás Alexandra Tóth Á. u. 1.
Dudás Áron Erdő sétány 20.
Farkas Marietta Jókai u. 15.
Kádár Renátó Petőfi A. u. 1/A.
Kiss Krisztián Petőfi S. u. 14.
Kreiner Ágnes Táncsics u. 3.
Kreiner András Táncsics u. 3.
László Gergely Béke u. 6.
Máhr Viktória Ady E. u. 12.
Nagy Ilona Krisztina Ibolya u. 1.
Németh Róbert Rákóczi u. 59.
Papp Veronika Kossuth L. u. 37.
Papp Zoltán Kossuth L. u. 37.
Pordán Szilárd Diófa u. 10.
Szedő Anita Rózsa u. 6./A
Tiber Dávid Roland Nefelejcs u. 11.

Támogatott „B” típusú pályázat:
Nagy Péter János Erdő sétány 12.

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

Határidő: 2012. december 17. és folyamatos

149./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  és  a  MIR  Mérés  –  és 
Irányítástechnikai Kft. (8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 4.) – képviseli 
Dr.  Kun  Gazda  Melinda  ügyvezető  –  között  létrejött  háziorvosi  szolgálat 
egészségügyi  vállalkozás  formában  történő  ellátására  vonatkozó  feladat-
ellátási megállapodás módosítását.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. december 31. 

150./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 



Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  és  Dr.  Bandur  és  Társa  Bt 
(8220  Balatonalmádi,  Kazinczy  u.  4.) között  létrejött  gyermek  háziorvosi 
szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó 
feladat-ellátási megállapodás módosítását.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. december 31. 

151./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  és  Dr.  Bréda  Katalin 
(Androméda Dental  Betéti  Társaság,  8200.  Veszprém, Jókai  u.16.)  között 
létrejött  fogászati  alapellátásra  vonatkozó  feladatvállalási  szerződés 
módosítását.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. december 31. 

152./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a házi gyermekorvosi illetve a felnőtt háziorvosi feladatok ellátására 
vonatkozó megállapodásokat a felmerült módosító javaslatok alapján 2013. 
január hónapban felülvizsgálja.
Felhívja  az  érintett  Szolgáltatókat,  hogy  a  megállapodásukat  érintő 
javaslataikat  2013.  január  15-ig  írásban  juttassák  el  az  Önkormányzat 
részére.
Felhatalmazza Iványi Andrást a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester

153./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe 
foglalását.
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: 2012.  december  31.  (a  Magyar  Államkincstár  felé  történő 
megküldésért)

154./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Polgármesteri  Hivatal  alapító  okiratának  módosítását  és  egységes 
szerkezetbe foglalását.
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: 2012.  december  31.  (a  Magyar  Államkincstár  felé  történő 
megküldésért)

155./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, polgármesteri medálról, a 
„Szentkirályszabadjáért” kitüntetés és a Díszpolgári cím adományozásáról 
szóló 19./2000.(VII.05.) rendelete alapján
Pintér  Tiborné  (2310.  Szigetszentmiklós,  Víg  u.  6.)  részére 
„Szentkirályszabadjáért” kitüntetést adományoz, melynek átadására a 2013. 
januári „Kultúra Napja” ünnepség keretében kerül sor. 



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

156./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
1.)  Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
hozzájárul  a  Kelet-Balatoni  Kistérség  Többcélú  Társulása  társulási 
megállapodásának  2012.  december  31.  napjától  történő  hatályon  kívül 
helyezéséhez.

2.) Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testület jóváhagyja 
a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodását 
2013. január 1. naptól történő hatályba lépéssel.

Felhatalmazza Iványi Andrást a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. december 31.

157./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadja  Községért  Közalapítvány  Alapító  Okiratának 
előterjesztés szerinti módosításához.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012.december 31.

158./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
18. Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kinyilvánítja szándékát, hogy a kötelező feladatellátást könyvtári szolgáltatás 
megrendelésével biztosítja a lakosság számára. A Szolgáltatást 2013. január 
1-jétől az Eötvös Károly Megyei Könyvtártól (8200 Veszprém, Komakút tér 3.)  
rendeli  meg.  A megyei  könyvtár  az  eddigi  könyvtári  szolgáltatást  biztosító 
balatonalmádi  Pannónia  Kulturális  Központ  és  Könyvtárat  (8220 
Balatonalmádi, Városháza tér 4.) bevonja a feladatellátásba.  
19. A Képviselő-testület  megbízza  Iványi  András  polgármestert,  hogy  a 
„Megállapodás  a  könyvtári  szolgáltatás  nyújtásáról  és  igénybevételéről” 
szerződést  az Eötvös Károly Megyei  Könyvtár  és Közművelődési  Intézettel 
(8200  Veszprém,  Komakút  tér  3.)  2012.  december  31-ig  aláírja,  amelynek 
hatálya 2013. január 1-jétől határozatlan ideig tart. 
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2012. december 31.

159./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Iványi András 
polgármester részére nettó 80.000 Ft jutalmat állapít meg az elmúlt időszak 
önkormányzati  gazdálkodásának  stabilitása  és  a  települést  érintő 
fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatok körében végzett tevékenységéért. 
A jutalom fedezetét 2012.évi költségvetéséből biztosítja.

Felelős: Varga Valér pénzügyi csoportvezető
Határidő: 2012.december 31.



160./2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a 
Szivárvány Óvoda téli  szünet idejére – 2012. december 21-től 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


