
Határozatok 2015 
1./2015.(02.05.) Kt határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést elfogadja. 
 
2./2015.(02.05.) Kt határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó 
üléstervet elfogadja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
3./2015.(02.05.) Kt határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kelet-Balatoni 
Térség Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 4. számú módosítását az 
előterjesztésben foglaltak szerint. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.február 28. (a megállapodás aláírására)  
 
4./2015.(02.05.) Kt határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a 197033 számú, az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatása céljából létrejött Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezi  aszerint, 
hogy a rendelkezésre álló 43.952.795,-Ft keretösszegből 31.862.270,-Ft-ot a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda bővítésére,új csoportszoba kialakítására, 
1.443.607,-Ft-ot a települési utak javítására, kátyúzására, 8.475.980,-Ft-ot a Szivárvány 
Óvoda konyha berendezéseinek felújítására, korszerűsítésére, cseréjére, 1.180.338,-Ft-ot 
az óvoda konyha burkolatok újraburkolására, festett felületek újrafestésére, épület 
gépészeti megoldások kivitelezésére és 990.600,-Ft-ot Szentkirályszabadja rendezési 
tervének módosítására és egységes szerkezetbe történő foglalására kíván fordítani. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.február  20.(módosítási igény benyújtására) 
 
5./2015.(02.18.) Kt határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Közbeszerzési Értesítőben 6752/2014. számon megjelent részvételi felhívás alapján a 
„Kerékpárút építése – kerékpáros turisztikai fejlesztés Litér – Balatonfűzfő – 
Szentkirályszabadja térségben” tárgyban a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0014 azonosító számú 
projekt megvalósításához kapcsolódóan hirdetmény közzétételével lefolytatott tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban a Dél Pesti T. és T. Kft. (1202 Budapest, Bessenyei u. 49.) 
vállalkozóval 2014.10.06. napján megkötött vállalkozási szerződést 2015.02.18-i hatállyal 
módosítja a határozat mellékletét képező „Vállalkozási szerződés módosítása” elnevezésű 
okirat szerinti tartalommal. 
Határidő:azonnal 
Felelős:Gyarmati Katalin polgármester 
 
6./2015.(02.26.) Kt határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Balatonalmádi 
Szociális Társulás 2015. évi költségvetését. 
 
 
 



7./2015.(02.26.) Kt határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három 
évre várható összegét a határozat mellékletét képező tartalommal állapítja meg.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
koltsegvetes_uj\adossag keletkezes.xls 
 
8./2015.(02.26.) Kt határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési ügysegédi 
feladatok ellátásáról szóló megállapodásban foglaltakat elfogadja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a vonatkozó megállapodást a 
Veszprém Megyei Kormányhivatallal megkösse. 
Felelős: Gyarmati Katalin 
Határidő: 2015.február 28. (a megállapodás aláírására) 
 
9./2015.(02.26.) Kt határozat 
A Szentkirályszabadja Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Szentkirályszabadja Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
9./2007.(IX.01.) rendeletben foglaltak, valamint a záradékolt változási vázrajz alapján a 
075/5 hrsz-ú ingatlan a megosztást követően kialakult 075/71 hrsz-ú ingatlan 59/18 hrsz-
on belterületbe vonásra kerüljön. 
Felelős: Kovács Zsolt műszaki ügyintéző 
Határidő: 2015.március 6. (értesítés megküldésére) 
 
10./2015.(02.26.) Kt határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Gyarmati 
Katalin Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését a határozat mellékletét 
képező dokumentum szerint. 
Felelős: Szántód László jegyző 
6a - 2015.évi szabadság0001.pdf 
 
11./2015.(02.26.) Kt határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
konyha berendezéseinek felújítására, korszerűsítésére a John és Társa Kft.-vel (8225 
Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 7.) kötött megállapodást az előterjesztésben foglaltak 
szerint kiegészíti 1db kézmosó-kiöntő valamint taposórács és padlóösszefolyó 
beszerzésével 460.248,-Ft értékben. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a vonatkozó megállapodást aláírja. 
Felelős: Gyarmati Katalin  
Határidő: 2015.február 28. (a megállapodás aláírására) 
 
12./2015.(02.26.) Kt határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Gyarmati Katalin polgármestert, hogy készítse elő a 456/1 és 454/2 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú területek hasznosítását. Az előkészítést követően terjessze a hasznosítási 
javaslatot a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Gyarmati Katalin 
Határidő: 2015.március 30. 
 
13./2015.(02.26.) Kt határozat 
Szentkirályszabadja Község Képviselő-testülete megrendeli a Növényorvos 2005 Kft-től 
(8200 Veszprém, Cserepes u. 1/b) -az általa benyújtott árajánlat alapján- a településen 



található 66db vadgesztenyefa vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni védekezési munkáit 
(évi 3x permetezés) nettó 198.000,-Ft+ÁFA értékben. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.március 6. (a szerződés aláírására) 
 
14./2015.(02.26.) Kt határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda nyári szüneti zárva tartásához 2015. augusztus 3-
tól 2015. augusztus 21-ig vonatkozó időtartamra.  
Első nevelési nap: 2015. augusztus 24. (hétfő). 
Felelős: Takács Jánosné óvodavezető 
 
15./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat ZÁRT ÜLÉS! 
 
16./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést elfogadja. 
 
17./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az avar és 
kerti hulladék égetéséről valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendelet-
tervezetet és javasolja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48.§ (3) bekezdése szerint eljárás lefolytatását. 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének megérkezését 
követő testületi ülés 
 
18./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
megindítja Szentkirályszabadja Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását az alábbiak szerint:  

a) A 638/3 hrsz-ú közterületi bejáróval kapcsolatos módosítás  
b) Béke utca déli szakaszán a szabályozási szélesség felülvizsgálata,  
c) A  294, 295 hrsz-ú ingatlanok összevonása, közműátvezetéshez zöldsáv és gyalogút 

biztosítása  
d) Arany János utca végén (230-239 hrsz) a beépíthetőség vizsgálata.  
e) 424/4 hrsz-ú telek zöldterületbe történő sorolása  
f) Az 562/1 és 562/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosítás 
g) Kerékpárút jelölése a Szerkezeti és Szabályozási terven Meggyes-puszta, Felsőörs 

irányában  
h) Az elmúlt években történt módosítások egységes szerkezetbe foglalása 
i) A Helyi Építési Szabályzat egyes előírásainak módosítása 

 
Megbízza a Város és Ház Bt-t (1143 Budapest, Gizella u.24-26), hogy a fentiek 
vonatkozásában módosítsa Szentkirályszabadja Településrendezési Terveit.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.március 30. (tájékoztatásra) 
 
 



19./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem 
zárja ki Öveges János képviselőt az őt érintő napirendről való döntéshozatalból. 
 
20./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
megindítja Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását az 1312 
valamint az 1311 és 1310 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában az erre vonatkozó kérelem 
alapján. 
A kérelmező Öveges János vállalja a szabályozáshoz kapcsolódó munkálatok 
költségeinek viselését. 
Megbízza a Város és Ház Bt-t (1143 Budapest, Gizella u.24-26), hogy a fentiek 
vonatkozásában módosítsa Szentkirályszabadja Településrendezési Terveit.  
A tervezési díj összege: 280.000,-Ft +ÁFA 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a tervezésre valamint a költségek 
biztosítására, vállalására vonatkozó megállapodások aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.április 27. (megállapodások aláírására) 
 
21./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-11767-
1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és 
-tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer 
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot. 
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése 
szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. 
(V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes 
vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében 
írja alá. 
3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vagyonértékelő 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal által jóváhagyott Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatában 
foglaltaknak megfelelően, ajánlatkérőként járjon el az Önkormányzat helyett és nevében. 
Ennek megfelelően határozza meg a közbeszerzési eljárás szabályai szerinti nyertest, 
tájékoztatásunk után szerződést kössön, valamint a nyertes részére az ellenszolgáltatás 
díját megfizesse. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.március 30. (tájékoztatásra) 
 
22./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-11767-
1-005-01-02 MEKH kóddal rendelkező 42. sorszámú Veszprém ivóvízellátó 
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer 
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot. 
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése 
szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. 
(V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes 



vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében 
írja alá. 
3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vagyonértékelő 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal által jóváhagyott Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatában 
foglaltaknak megfelelően, ajánlatkérőként járjon el az Önkormányzat helyett és nevében. 
Ennek megfelelően határozza meg a közbeszerzési eljárás szabályai szerinti nyertest, 
tájékoztatásunk után szerződést kössön, valamint a nyertes részére az ellenszolgáltatás 
díját megfizesse. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.március 30. (tájékoztatásra) 
 
23./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-11767-
1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és 
-tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 
szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében 
a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a 
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 
3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és 
a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.március 30. (tájékoztatásra) 
 
24./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-11767-
1-005-01-02 MEKH kóddal rendelkező 42. sorszámú Veszprém ivóvízellátó 
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 
szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében 
a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a 
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 
3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és 
a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.március 30. (tájékoztatásra) 



25./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervét. 
Felelős: Szántód László jegyző (a közzétételért) 
Határidő: 2015. március 31. 
 
26./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a szociális 
étkeztetésre vonatkozó szakmai program módosítását. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
27./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata támogatási igényt nyújt be a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda egy csoportszobával történő bővítésére a 
Nemzetgazdasági Minisztérium „Óvodai kapacitást célzó beruházások támogatására” kiírt 
program keretében. 
A pályázathoz szükséges önrészt 17.072.230,-Ft összegben 2015.évi költségvetéséből 
biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.április 7. 
 
28./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség által ellátott 
feladatokról szóló megállapodásban foglaltakat elfogadja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a vonatkozó megállapodást a 
Veszprém Cholnoky Városrész Polgárőrséggel megkösse. 
Felelős: Gyarmati Katalin 
Határidő: 2015.március 30. (a megállapodás aláírására) 
 
29./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalását. 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2015.április 8. (átvezetési kérelem benyújtására a MÁK felé) 
 
30./2015.(IV.27.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata támogatási igényt nyújt be a Magyarország 
2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C.törvény 3.melléklet I.7.pont és a 
III.4.pont szerint „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására”, ennek keretében 
rendkívüli szociális támogatásra. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.április 27. 
 
 
 
 



31./2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést elfogadja. 
 
32./2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat 2015-2019 évre vonatkozó Gazdasági Programját. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
33./2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
megindítja Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását a 04/2 
hrsz-ú ingatlant érintő rendezési tervi (Gm) besorolás megváltoztatását, kérelem alapján. 
A kérelmező Bóka Viktor vállalja a módosításhoz kapcsolódó munkálatok költségeinek 
viselését. 
Megbízza a Város és Ház Bt-t (1143 Budapest, Gizella u.24-26), hogy a fentiek 
vonatkozásában módosítsa Szentkirályszabadja Településrendezési Terveit.  
A tervezési díj összege: 250.000,-Ft +ÁFA 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a tervezésre valamint a költségek 
biztosítására, vállalására vonatkozó megállapodások aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015. május 15. (megállapodások aláírására) 
 
34./2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalását. 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2015.május 11.(átvezetési kérelem benyújtására a MÁK felé) 
 
35./2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
elkövetkezendő időszakra vonatkozó járdaépítések tervezésére további árajánlatokat kér 
be. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.május 30.  
 
36./2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz hogy jelenleg 
nem kívánja megvalósítani a települési közvilágítás LED technológiájú lámpatestekkel  
történő korszerűsítését a beérkezett ajánlatokban foglalt konstrukciókkal. 
 
37./2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson 
kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet 
alapján Varga Lászlóné (8225 Szentkirályszabadja, Rákóczi u.21.) részére 250.000,-Ft 
összegű visszatérítendő támogatást biztosít a tulajdonában lévő ingatlan balesetveszélyes 
és közforgalmat akadályozó állapotának megszüntetésére. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az önkormányzati rendeletben 
meghatározott előírások szerinti támogatási megállapodást aláírja. 



Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.május 15. (a megállapodás aláírására) 
 
38/2015_ZÁRT_ÜLÉSEN 
 
39/2015.(V.19.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Közbeszerzési Értesítőben 6752/2014. számon megjelent részvételi felhívás alapján a 
„Kerékpárút építése – kerékpáros turisztikai fejlesztés Litér – Balatonfűzfő – 
Szentkirályszabadja térségben” tárgyban a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0014 azonosító számú 
projekt megvalósításához kapcsolódóan hirdetmény közzétételével lefolytatott tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban a Dél Pesti T&T Kft. (1202 Budapest, Bessenyei u. 49.) 
vállalkozóval 2014.10.06. napján megkötött és 2015.02.19-én módosított vállalkozási 
szerződést 2015.05.19-i hatállyal módosítja a határozat mellékletét képező „Vállalkozási 
szerződés módosítása-II” elnevezésű okirat szerinti tartalommal.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: azonnal  
 
40/2015.(V.27.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentkirályszabadja 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 
elfogadja. 
 
41/2015.(V.27.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő–testülete elfogadja az 
Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 
értékeléséről szóló beszámolót. 
Felelős:Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.június 15. (megküldésre) 
 
42/2015.(V.27.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja 
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi gazdálkodásáról készült 
beszámolóját. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
43./2015.(V.27.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi belső 
ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: azonnal 
 
44./2015.(V.27.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási feladatok 
ellátásával megbízza a Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft-t (8220 
Balatonalmádi,Rákóczi u.20.). 
A közszolgáltatási díj nettó 21.000,-Ft/m3 alapdíjból és 541,-Ft ürítési díjból tevődik össze. 
A közszolgáltatási szerződés 2 évre szól. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 
a vonatkozó megállapodás aláírására. 



 
45./2015.(V.27.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a balatonalmádi Szociális 
Társulás 4.számú módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.június 10. (tájékoztatásra) 
 
46./2015.(V.27.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a STRABAG 
Kft. (8200 Veszprém, Hrsz. 0224 Pf.: 200), hogy a megküldött árajánlat és műszak  
tartalom alapján bruttó 1.397.201,-Ft értékben Szentkirályszabadján az útjavítási, 
kátyúzási munkákat elvégezze. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester (a szerződés aláírására) 
Kovács Zsolt műszaki ügyintéző (a munkavégzés ellenőrzésére, koordinálására) 
Határidő: 2015.június 15. (a szerződés aláírására) 
 
47./2015.(V.27.) Kt. határozat 
1./ Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
a Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány Alapító okiratában megfogalmazott 
céljainak megvalósítása az Önkormányzat intézményei, illetve saját szervezeti egységei 
által közvetlenül és hatékonyabban elláthatók a közfeladatok folyamatosságának 
biztosítása mellett, ezért alapítói jogkörében eljárva az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. 
törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a Szentkirályszabadja Községért 
Közalapítvány megszüntetését. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megszüntetéshez 
szükséges, jogszabályokban előírt dokumentumok készítéséről és azok benyújtásáról, 
valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapítvány megszüntetése ügyében az 
illetékes Törvényszék előtt teljes jogkörben eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye (beleértve az esetleges hiánypótlást, módosítást), valamint a nyilvánosságot a 
megszűnésről tájékoztassa. 
3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. 
törvény 1. § (5) értelmében a megszűnő alapítvány vagyonáról az alapító 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata rendelkezik, mely vagyon – a hitelezők 
kielégítése után – az Önkormányzatot illeti. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, 
hogy az Önkormányzat a vagyon egészét a megszűnt alapítvány céljához hasonló célra 
fordítja és erről a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatja. 
4./ A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Szentkirályszabadja Községért 
Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottsági tagjainak a közalapítvány 
érdekében kifejtett munkájukért. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
48./2015.(V.27.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
megrendeli a Petőfi Sándor utca és a Balatoni út kereszteződésétől kiinduló és a 
Református temetőig tartó járda, a Balatoni út felső szakaszára valamint a Tóth Árpád utca 
és József Attila utca iskoláig tartó szakaszára vonatkozó járdaépítési tervek elkészítését. 



Megbízza Nagy Gábor építészmérnököt, hogy a fentiek vonatkozásában a megküldött és 
elfogadott árajánlat alapján, azaz összesen 560.000,-Ft vállalási áron az engedélyes 
tervdokumentációt az érvényben lévő jogszabályok alapján elkészítse. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.június 15. (szerződéskötésre) 
 
49./2015.(V.27.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2015. június 15-én (hétfőn) nevelés nélküli 
munkanapot tartson. 
 
50./2015.(V.27.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat  
Közbeszerzési Szabályzata alapján a „Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda bővítése” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz a Bíráló Bizottságot az alábbi összetételben hozza létre 
Öveges János képviselő     elnök 
Dr. Kun Gazda Melinda      tag 
Szabó Péter képviselő     tag 
Békési Csaba közbeszerzési tanácsadó   tag 
Felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Szántód László jegyző 
 
51./2015.(06.08.) Kt határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt 
be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására”, ennek keretében a belterületi közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésére. 
A benyújtandó pályázat teljes beruházási költsége bruttó 14.957.694,-Ft. 
A Képviselő-testület a pályázatban meghatározott önrészt 2.243.654,-Ft összegben saját 
költségvetéséből biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.június 9. (a pályázat benyújtására) 
 
52./2015.(06.08.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja az 
50./2015.(V.27.) Kt. határozatot és az önkormányzat  Közbeszerzési Szabályzata alapján 
a „Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda bővítése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz a 
Bíráló Bizottságot az alábbi összetételben hozza létre 
Öveges János képviselő     elnök 
Szántód László      elnök-helyettes 
Békési Csaba közbeszerzési tanácsadó   tag 
Varga Valér       tag 
Kovács Zsolt       tag 
 
53./2015.(06.08.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson 
kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet 
alapján kiegészíti a 37/2015.(IV.29.) számú határozatát az alábbi szöveggel, mely az első 
bekezdést követően kerül beillesztésre. 



„ Az Önkormányzat a kifizetés módját készpénzben, a pénztárból történő felvétellel 
határozza meg.” 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
54./2015.(06.22.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Közbeszerzési Értesítőben 6752/2014. számon megjelent részvételi felhívás alapján a 
„Kerékpárút építése – kerékpáros turisztikai fejlesztés Litér – Balatonfűzfő – 
Szentkirályszabadja térségben” tárgyban a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0014 azonosító számú 
projekt megvalósításához kapcsolódóan hirdetmény közzétételével lefolytatott tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban a Dél Pesti T&T Kft. (1202 Budapest, Bessenyei u. 49.) 
vállalkozóval 2014.10.06. napján megkötött, 2015.02.19-én és 2015.05.19-én módosított 
vállalkozási szerződést 2015.06.22-i hatállyal módosítja a határozat mellékletét képező 
„Vállalkozási szerződés módosítása-III.” elnevezésű okirat szerinti tartalommal.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
55./2015.(06.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentkirályszabadja 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 
elfogadja 
 
56./2015.(06.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2014/2015 nevelési évéről szóló beszámolóját. 
 
 57./2015.(06.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013-2018.időszakra 
vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Tervét áttekintette és úgy határoz az előterjesztés 
alapján, hogy annak felülvizsgálatára jelenleg nincs szükség. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
58./2015.(06.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településen működő 
könyvtári szolgáltató hely nyitva tartását az alábbiak szerint állapítja meg: 
Kedd: 16.00–18.00 óráig, Szerda: 13.00-16.00 óráig, Csütörtök: 13.00-16.00 óráig, 
Szombat: 8.00-9.00 óráig. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
59-60-61-62-63 Zárt ülés 
 
64./2015.(07.07.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Szentkirályszabadjai Szivárvány 
Óvoda fejlesztése, felújítása II. ütem ” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja.  
Az eljárás nyerteseként a Bíráló Bizottság 4/2015.(VII.07.) BB számú szakvéleménye alapján az 
érvényes ajánlatot benyújtó Fűzfő-Építő Kft. (8184 Balatonfűzfő, Fűz u. 10.) hirdeti ki a nettó 
37.079.742,-Ft összegű ajánlati ár figyelembe vételével. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és hogy a 
közbeszerzési eljárás nyertesével a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést aláírja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 



65./2015.(07.07.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a Fűzfő-Terv Kft-től a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda bővítéséhez kapcsolódó épületgépészeti és az 
épületvillamossági kivitelezési tervdokumentációt. Az épületgépészeti kiviteli terv díja 250.000,-
Ft+ÁFA, az épületvillamossági kiviteli terv díja 220.000,-Ft+ÁFA. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő:2015.július 20. (a szerződések aláírására) 
 
66./2015.(07.07.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata az 197033 számú, az adósságkonszolidációban részt 
nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása céljából létrejött Támogatási 
Szerződés módosítását kezdeményezi aszerint, hogy a rendelkezésre álló 43.952.795,-Ft 
keretösszegből 17.091.272,-Ft-ot a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda bővítésére, 
1.443.607,-Ft-ot a települési utak javítására, kátyúzására, 990.600,-Ft-ot Szentkirályszabadja 
rendezési tervének módosítására és egységes szerkezetbe történő foglalására, 1.180.338,-Ft-ot a 
konyha belső burkolatok újraburkolására, és festett felületek újrafestésére, egyéb épület gépészeti 
megoldások kivitelezésére, 8.475.980,-Ft-ot Szivárvány Óvoda konyha berendezéseinek 
felújítására, korszerűsítésére, cseréjére, 4.630.738,-Ft-ot az Ady Endre utca szélesítésére, 
aszfaltozására (mart aszfalttal) és csapadékvíz-elvezetésére, 2.239.374,-Ft-ot a Hunyadi utca 
aszfaltozására (mart aszfalttal), 2.449.195,-Ft-ot a Horváth utca aszfaltozására (mart aszfalttal), 
1.317.943,-Ft-ot a Fekete István utca aszfaltozására (mart aszfalttal) és csapadékvíz-elvezetésére, 
1.987.677,-Ft-ot az Arany János utca aszfaltozására, 850.000,-Ft-ot az Erkel utca portalanítására 
és 474.000 Ft-ot a Balatoni utca pormentesítésére kíván fordítani. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
67./2015.(07.10.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata visszavonja a 66./2015.(07.07.) számú határozatát 
és úgy dönt, hogy a 197033 számú, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatása céljából létrejött Támogatási Szerződés módosítását 
kezdeményezi aszerint, hogy a rendelkezésre álló 43.952.795,-Ft keretösszegből 15.391.272,-Ft-
ot a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda tornaszoba és szertár építésére, 1.443.607,-Ft-ot a 
települési utak javítására, kátyúzására, 990.600,-Ft-ot Szentkirályszabadja rendezési tervének 
módosítására és egységes szerkezetbe történő foglalására, 1.180.338,-Ft-ot a konyha belső 
burkolatok újraburkolására, és festett felületek újrafestésére, egyéb épület gépészeti megoldások 
kivitelezésére, 8.475.980,-Ft-ot Szivárvány Óvoda konyha berendezéseinek felújítására, 
korszerűsítésére, cseréjére, 4.730.738,-Ft-ot az Ady Endre utca szélesítésére, aszfaltozására, 
csapadékvíz-elvezetésére, 2.339.374,-Ft-ot a Hunyadi utca aszfaltozására, 2.549.195,-Ft-ot a 
Horváth utca aszfaltozására, 2.240.014,-Ft-ot a Fekete István utca aszfaltozására és csapadékvíz-
elvezetésére, 2.061.677,-Ft-ot az Arany János utca aszfaltozására, 1.050.000,-Ft-ot az Erkel 
Ferenc utca portalanítására, 1.500.000,-Ft-ot a Balatoni úton kialakítandó járdaépítésre kíván 
fordítani. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.július 10.(a módosítási kérelem megküldésére) 
 
68./2015.(08.07.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a STRABAG Általános 
Építő Kft-t (8200 Veszprém, Hrsz. 0224 Pf.: 200), hogy a megküldött árajánlat és műszak tartalom 
alapján bruttó 14.970.997,-Ft értékben az adósságkonszolidációban nem részesült települések 
támogatására vonatkozó szerződés szerinti útjavítási, karbantartási munkákat elvégezze. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester (a szerződés aláírására) 
   Kovács Zsolt műszaki ügyintéző (a munkavégzés ellenőrzésére, koordinálására) 
Határidő: 2015.augusztus 15. (a szerződés aláírására) 
 



69./2015.(08.07.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.évben beiskolázási 
támogatásként a szentkirályszabadjai állandó lakhellyel rendelkező és általános iskolákban vagy 
középfokú intézményekben tanulók részére 6.000,-Ft-ot biztosít. Nem igényelheti a támogatást az, 
aki a tankönyveit térítésmentesen vehette át. 
A tanulók kérelméhez csatolni kell a tankönyvek kifizetéséről szóló igazolást. 
A beiskolázási támogatás finanszírozásával kapcsolatos pénzeszközöket az Önkormányzat a 
2015.évi költségvetéséből fedezi. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.szeptember 15. (a kérelmek benyújtására) 
 
70./2015.(08.07.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 
pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján a 
Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület (8225 Szentkirályszabadja, Erdősétány u. 22.) részére 
100.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2015.szeptember 5-i Sárkányok 
Napja rendezvényének lebonyolításához a 2015. évi költségvetéséből. Az Önkormányzat a 
kifizetés módját előfinanszírozásban, banki átutalással határozza meg. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott 
előírások szerinti támogatási megállapodást aláírja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015. december 15. (az elszámolásra) 
 
71./2015.(08.14.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2015.évi 
központi költségvetéséről szóló 2014.évi C.törvény 3.melléklet I.7.pont és a III.4.pont szerint „a 
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatására”, ennek keretében rendkívüli szociális támogatásra. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.augusztus 15. (a pályázat benyújtására) 
 
72./2015.(08.31.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási igényt kíván 
benyújtani a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 10. pontja szerint az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. 
A benyújtandó fejlesztési célokhoz kapcsolódó támogatási igény mértéke: 43.996.000,-Ft. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.szeptember 1. (a támogatási igény elektronikus benyújtására) 
 
73./2015.(08.31.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vendég illetve a munkahelyi 
étkeztetés térítési díjait 2015.október 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Étkezők Ebéd Napi 
nettó 

norma 

Normára jutó 
Áfa 

Nettó 
rezsi-költség 

Rezsire jutó 
Áfa 

Fizetendő térítési 
díj kerekítve 

Vendég 310 310 84 242 65 700 
Munkahelyi 
étkezők 

310 310 84 242 65 700 

 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: 2015.október 1. 
 



 
74./2015.(08.31.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda konyhája részére 406.274,-Ft pénzösszeget biztosít burgonyakoptató 
berendezés beszerzésre. 
A beszerzésre fedezetet a 2015.évi költségvetéséből biztosít. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
75./2015.(09.16.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentést elfogadja 
 
76./2015.(09.16.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet, a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím alapján a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra pályázatot nyújt be. 
A Képviselő-testület az igényelt 24 erdei m3 tűzifa mennyiséghez szükséges 1000,-Ft 
/erdei m3 +ÁFA összegű önrészt biztosítja és vállalja a szállítási költségeket. 
A Képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.szeptember 30. (a támogatási igény benyújtására) 
 
77./2015.(09.16.) 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 2016. évi fordulójához.  
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. 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 2016. 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: Gyarmati Katalin polgármester a nyilatkozat aláírásáért 

Varga Valér pénzügyi csoportvezető a nyilatkozat elküldéséért és a pályázat 
előkészítéséért 

 
78./2015.(09.16.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az egyházi 
tulajdonú temetők fenntartására vonatkozó, a Római Katolikus Plébániával (8225 
Szentkirályszabadja, Petőfi u.6.) és a Szentkirályszabadjai Református Egyházközséggel 
(8225 Szentkirályszabadja, Kossuth u.16.)  kötött megállapodásokat. 



Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
79./2015.(09.16.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-11767-1-005-
00-00 MEKH kóddal rendelkező 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító 
víziközmű-rendszer és a 11-11767-1-005-01-02 MEKH kóddal rendelkező 42. sorszámú 
Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásét felelőse úgy határoz, hogy a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott víziközmű 
vagyon értékeléséhez kapcsolódó feladatok elvégzését -a vonatkozó törvény változásai 
miatt- elhalasztja és a Bakonykarszt Zrt. részére a feladat végrehajtására adott 
meghatalmazását visszavonja. 
A Képviselő-testület vagyonértékelési kötelezettségének egy későbbi időpontban, a már 
rögzített elvek szerint, egységes eljárás alapján kíván eleget tenni. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.szeptember 30. (a tájékoztatásra) 
 
80./2015.(09.16.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek 
elnevezéséről és házszámozás szabályairól szóló 6/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet 
értelmében a mellékelt térképen megjelölt közterületeket KERT UTCÁRA és CSER 
UTCÁRA nevezi el. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
81./2015.(09.16.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület részére pénzeszköz átadási-
átvételi megállapodás alapján 2009. és 2010.években az Egyesület munkaszervezetének 
működtetéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére biztosított mindösszesen 125.490,-Ft 
támogatást vissza nem térítendő támogatásként biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.október 1. (a tájékoztatásra) 
 
82./2015.(10.22.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Veszprém-
Szentkirályszabadja repülőtér peres ügye” című napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. 
A jelentős értékű vagyonhoz kapcsolódóan az önkormányzat üzleti érdekét sértené a 
napirend nyilvános tárgyalása, különösen az eljárás jelenlegi szakaszában. 
 
83/2015.(10.22.) – Zárt ülésen! 
 
84./2015.(10.22.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
felülvizsgálta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 
módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy 2015. november 
30-ig terjessze elő a Képviselő-testület számára a feladatellátások ellátására vonatkozó 
döntési javaslatot. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.november 30 



 
85./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Veszprémi 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának Szentkirályszabadja község 2014. évi 
közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolóját. 

 
86./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyarmati Katalin 
polgármester tájékoztatóját az elmúlt időszak fejlesztéseiről, eseményeiről. 

 
87./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
1.Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a C határozati javaslatot 
javasolja, hogy 2016. január 1-től a tagdíj összege 50 Ft/ állandó lakos/ évben legyen 
meghatározva, mely elsősorban a működéssel kapcsolatban felmerült kiadásokra biztosítja a 
fedezetet.  
2. A Társulás céljai és feladataira a Társulás maradványa biztosítana fedezetet, kivéve a 
belső ellenőrzés közös szervezése, melyre a forrást a szolgáltatást igénybevevő települési 
önkormányzatok a külön megállapodással kötött feladat igénybevételével biztosítják.  
3. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Társulási Tanács 
Munkaszervezet vezetőjét, hogy a Társulási megállapodás módosítását készítse elő 2015. 
december 3-ai tanácsi ülésre, mely megállapodás módosítást a Képviselő-testület legkésőbb 2015. 
december 17-ig megtárgyal, melyről minősített többségi döntést hoznak. 
 
88./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés és 
gyermekjóléti és egyéb szociális alapellátási önkormányzati feladatok - a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,  és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-től 
hatályos előírásainak megfelelő ellátására - a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási 
megállapodása 5. számú, 2016. január 1. napján hatályba lépő módosításával - a 
határozat mellékletét képező tartalommal – egyetért 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási megállapodás 
módosítását – a társult önkormányzatok Társulási megállapodása 5. számú módosítását 
jóváhagyó határozata birtokában – aláírja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: 2015. november 27. (a tájékoztatásra) 
 
89./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett „A” típusú pályázat keretében 14 pályázót 
támogat 5.000 Ft/fő/hó összegben. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2014.december 11. (a támogatási döntések megküldésére)  

 
90./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal által megküldött, az iskolák felvételi körzetéhez kapcsolódó 
dokumentumot és településünk vonatkozásában azzal egyetért az alábbiak szerint: 
Szentkirályszabadja község számára a kötelező felvételt biztosító iskola: 
037137 - Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola  

                8192 Hajmáskér, Iskola u. 1. 



Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola Szent István Király Tagiskolája 
8225 Szentkirályszabadja, József A. u. 6.                   
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015. november 30. (megküldés a Kormányhivatal Oktatási Főosztálya felé) 
 
91./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nemzedékek 
Háza IKSZT szakmai működésére vonatkozó, 2016. január 1-től 2016. június 30-ig 
meghatározott szolgáltatási és programtervét. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: 2015. november 30. (programterv megküldésére) 

 
92./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete I. 7.pont és a III.4.pont alapján a 
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázatot nyújt be rendkívüli 
önkormányzati támogatás elnyerése érdekében.   
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő:2015.november 30. 
 
93./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési 
eszközök módosítása vonatkozásában a partnerségi egyeztetés során, illetve a 
véleményezési szakaszban beérkezett véleményekkel kapcsolatban - a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően -  
 

1. megállapítja, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a tervezet alátámasztó 
munkarészeként a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés 
elkészítésére nem volt szükség, 

2. megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban a 
Partnerektől nem érkezett észrevétel, a Partnerségi egyeztetést lezárult.  

3. úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket az azokra adott válaszok és az egyeztető 
tárgyalás jegyzőkönyve szerint elfogadja, 

4. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beérkezett véleményekkel kapcsolatos 
döntés dokumentálásáról és közzétételéről; 

5. tudomásul veszi, hogy a 4. pont szerinti dokumentálással és közzététellel a szóban forgó 
településrendezési eszköz módosítás véleményezési szakasza lezárul; 

6. felkéri a tervezőt, hogy a településrendezési eszközök módosított jóváhagyandó és 
alátámasztó munkarészeit a beérkezett vélemények alapján a záró véleményezésre 
készítse elő,  

7. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott 
településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény 
egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg 
végső szakmai véleményezésre az Állami főépítésznek.  

Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015. december 1. (záró vélemény kérés megküldése) 



 
94./2015.(XII.04.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az MVM Partner 
Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) villamos energiavásárlási 
árajánlata alapján szerződést kíván kötni az MVMP-AJ-207473/00 számú valamint a Polgármesteri 
Hivatal, mint felhasználó vonatkozásában az MVMP-AJ-207481/00 számú szerződéstervezetek 
alapján villamos energiavásárlásra 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő teljesítési 
időszakra. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
szerződések aláírására. 
Felelős Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015. december 3. 

 
95./2015.(XII.04.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy módosítja a 
„Szentkirályszabadja, Kossuth L. u. 22 (205. hrsz.) Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda 
bővítése” tárgyban a Fűzfő Építő Kft-vel (8184 Balatonfűzfő, Fűz u. 10.) létrejött vállalkozási 
szerződés 4.1 pontját aszerint, hogy a teljesítési határidő 2016. március 15-re változik.  
Jelen módosítással nem érintett pontok változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
szerződésmódosítás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015. december 4. 
 

96./2015.(XII.17) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentést elfogadja. 

97./2015 (XII.17.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 
2015. évi tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót. 
 

98./2015. (XII.17.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal 
2015. évi tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót. 
 

99./2015. (XII.17.) KT határozat : 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Védőnői Szolgálat 
2015. évi munkájáról szóló beszámolóját. 
 

100./2015. (XII.17.) KT határozat : 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évi 
közművelődési tevékenységről szóló beszámolót. 
 

101./2015. (XII.17.) KT határozat : 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
az Önkormányzat – jelen határozat mellékletét képező - 2016. évi belső ellenőrzési tervét 
és utasítja a jegyzőt a tervezett ellenőrzések végrehajtására illetve a végrehajtáshoz 
szükséges megbízólevelek kiadására 
Felelős: Szántód László jegyző 

102./2015. (XII.17.) KT határozat : 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2016-
2019. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét. 
Felelős: Szántód László jegyző 

103. /2015. (XII.17.) KT határozat : 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kelet-Balatoni Térség 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 5. számú módosítását elfogadja,- a 
határozat mellékletét képező tartalommal - mely 2016. január 1. napján lép hatályba. 



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási megállapodás módosítását – 
a társult önkormányzatok Társulási megállapodása 5. számú módosítását jóváhagyó határozat 
birtokában – aláírja. 
A képviselő-testület felkéri a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal jegyzőjét, hogy a 
Társulási megállapodás módosítását küldje meg a Magyar Államkincstárnak és a Megyei 
Kormányhivatalnak. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.december 18. (tájékoztatásra a döntéshozatalról) 
 

104./2015. (XII.17.) KT határozat : 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a Társulási Megállapodás 5. 
számú módosításában foglaltak alapján- megbízza a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati 
Társulás elnökét, hogy a Szántó és Társa Szolgáltató Bt-vel a belső ellenőrzési feladatok ellátásra 
vonatkozó feladat ellátási szerződést módosítsa.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

105. /2015. (XII.17.) KT határozat : 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete igazgatási szünetet rendel el 
2015.december 31. napra vonatkozóan. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2015.december 18. (tájékoztatásra) 
 

106./2015. (XII.17.) KT határozat : 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentkirályszabadja község 
közvilágításának villamos energia ellátására és karbantartására vonatkozó, a Fényforrás 
Közvilágítás Üzemeltető és Karbantartó Kft-vel (Litér, Petőfi u. 15. Cégjegyzékszám: 19-09-
513621) kötött szerződést meghosszabbítja 2016. december 31-ig. A szerződés egyéb 
rendelkezései illetve a szolgáltatás és a karbantartás meghatározott árai, tartalma változatlan 
marad. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015. december 30.(a szerződéskötésre) 
 

107. /2015. (XII.17.) KT határozat : 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Szivárvány Óvoda téli 
szünet idejére – 2015. december 21-től 2016. január 03-ig – történő zárva tartásához. Az első 
nevelési nap 2016. január 4. 
Felhatalmazza Takács Jánosné óvodavezetőt a szükséges intézkedések megtételére és a szülők 
értesítésére. 
Felelős: Takács Jánosné óvodavezető 
 

108./2015(XII.29.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 109/2007.(08.01) 
számú testületi határozattal megállapított Településszerkezeti terv módosításával, ezért úgy dönt, 
hogy elfogadja a határozat mellékletét képező Településszerkezeti terv módosítás szöveges 
leírását (1. sz. melléklet) valamint a tervlap módosításait.(2. számú melléklet) 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

 


