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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 05-én 
17.00 órai  kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Dobi Sándorné 
képviselő, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Öveges János 
képviselő. 
Hiányzik: igazoltan Sikosné Szücs Marianna képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző 
 

Napirend:            
 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
2. 2015.évi ülésterv elfogadása 
3. KBTÖT megállapodás módosítása 
4. Vegyes ügyek 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László jegyző urat, 
Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt. Megállapította, hogy a testület – 6 fővel - határozatképes. 
Ismertette az írásos napirendet: A mai testületi ülésre írásos anyag került kiküldésre. A napirendi 
pontokat szeretném kiegészíteni 2 ponttal: Szivárvány óvoda bővítése, és tájékoztató a Katolikus 
templom felújításának pályázatáról.  
Aki egyetért a módosított napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
Az ismertetett és kiegészített napirenddel a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dobi Sándorné és Kovácsné Szabó Csilla képviselőt. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 

1. napirend - Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
olvashattátok az írásos előterjesztésben.  
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
A testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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1./2015.(02.05.) Kt határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

2. napirend - 2015.évi ülésterv elfogadása 

Gyarmati Katalin polgármester: Az előterjesztésben láthattátok, hogy milyen napirendi pontokat 
ütemeztünk be az éves üléstervünkben. Természetesen ez egy kiinduló pont, ha szükséges, az év 
során is módosíthatjuk. Kiegészítésre, módosításra előzetesen nem tettetek javaslatot.  
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselő-testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a Képviselő-testület 2015. évi üléstervével az írásos előterjesztés szerint, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

2./2015.(02.05.) Kt határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre 
vonatkozó üléstervet elfogadja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
3. napirend - A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás megállapodásának 

módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása 
kezdeményezte a társult településeknél a hatályos Társulási Megállapodás módosítását. 
A módosítás okait az előterjesztésben részletesen ismertettem. 
Az egyik ok, hogy Balatonakarattya 2015. július 1-vel csatlakozni kíván a társuláshoz. 
Pontosították a társult települések lakosságszámát is a 2014. január 1-i állapot szerint.  
A csatolt megállapodás tervezetek a változások átvezetését tartalmazzák. 
Vitára bocsátom a napirendet. 
 
A Képviselő-testület támogatta a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás 
megállapodásának módosítását. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 4. 
számú módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 
 

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)  
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4. napirend –  Vegyes ügyek 

- Szivárvány Óvoda bővítése 

Gyarmati Katalin polgármester: A mai napon történt meg az Óvoda felújítás műszaki átadása. 
Gondolom, szeretnénk a bővítést mindenképpen megvalósítani. Kiviteli árajánlattal rendelkezünk, 
aminek az összege nettó 35 millió forint. Erre még rájön az ÁFA: 9.450.000,-Ft. Lesz pályázat 
óvoda kapacitás bővítésére, mivel a nemzeti köznevelési törvény  8.§ (2) szakasza kimondja, 
hogy  2015. szeptember 1-jétől biztosítani kell azon gyerekek óvodai férőhelyét, akik betöltik a 3. 
életévüket. 
Erre mindenképpen szeretnénk pályázni. Jelen pillanatban majdnem 32 millió forint áll 
rendelkezésünkre óvoda bővítésre. Az árajánlat alapján a költség 44.450.000,-Ft, tehát 12-13 
millió Ft hiányzik a költségvetésünkből. Gondolkodnunk kellene kedvező kamatozású hitelben is, 
addig, amíg a pályázat ki nem fut. Idén 50 éves lesz az óvoda, sikeres pályázattal méltó módon 
meg lehetne ünnepelni ezt a jeles eseményt. 
A 10/2014. (II.19.) BM rendelet alapján az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatás céljára Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 
43.952.795,-Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatási igény tartalmazott 
útjavításokat, útfelújításokat több, mint 26 M Ft értékben, belterületi utak csapadékvíz 
rendezéséhez kapcsolódóan 6.223.000,-Ft költséget, településrendezési terv módosításához 
kapcsolódóan 990.600,-Ft pénzösszeget. Szerepelt benne továbbá az óvoda konyhájának szinte 
teljes körű eszközkorszerűsítése mintegy 10 M Ft értékben. 
A támogatási összeg felhasználásának végső határideje: 2015. december 31. 
Az eredeti pályázati tételeket, az eddig felhasznált valamint az átcsoportosítandó tételeket a 
rendelkezésre bocsátott táblázat tartalmazza. 
 
Mindezekre tekintettel javaslattal élek a 43.952.795,-Ft-os támogatás keret felhasználásának 
megváltoztatására, ezzel együtt a hatályos támogatási szerződés módosításának 
kezdeményezésére, a 40./2014.(06.05.) Kt. határozat hatályon kívül helyezésével. 
A mintegy 44 millió Ft felhasználásáról szóló támogatási szerződés 41. és 42. pontjai lehetőséget 
adnak arra, hogy a támogatás felhasználásával kapcsolatban módosítást kezdeményezzünk. A 
támogatási igény a felhasználás ideje alatt két alkalommal módosítható. 
Tekintettel arra, hogy az óvoda épület egy csoportszobával történő bővítésére igényelt bruttó 37 
MFt-os pályázat nem nyert támogatást, kezdeményezem, hogy a mintegy 44 MFt-os támogatási 
igényünket módosítsuk aszerint, hogy kezdeményezzük az új csoportszoba kialakításának 
engedélyezését e pénzkeret terhére. 
Vitára bocsátom a napirendet. 
A Képviselő-testület áttekintette a táblázatot és véleményezte az elhangzottakat. 
 
Szabó Péter alpolgármester: Ha belevágunk a bővítésbe, egy elkezdett felújításra is lehet 
pályázni? 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Igen, ÁFA mentes kivitelezőt kellene keresni, tud egy ilyen 
konkrét pályázatot, a részleteinek utánanéz. Jelentős összeget lehetne spórolni az ÁFA-val. 
 
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő a tervezett beruházások megvalósulását és átcsoportosítandó 
feladatok táblázatát vizsgálva elmondta, hogy az Arany János utca végén semmi pormentesítés 
nincs az új házak között. Azért azt előbb-utóbb meg kell oldani. 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Az új központi költségvetésben nincs ilyen forrás? 
 
Szántód László jegyző: Nem tudunk róla. 
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Gyarmati Katalin polgármester: Sportpályára viszont lesz pályázati lehetőség. 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Az utak állapota mindenképpen megér egy külön napirendet. 
 
Gyarmati Katalin polgármester a vélemények elhangzását követően szavazásra bocsátotta az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása 
céljából létrejött Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezését az írásos 
előterjesztésben foglaltak szerint. 
Aki egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

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. 
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Támogatási Szerződés korábbi 
módosításáról szóló 40./2014.(06.05.) számú KT. határozatot. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.február  20.(módosítási igény benyújtására) 

 
 - Tájékoztató a Katolikus templom felújítási pályázatról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Katolikus templom felújítása befejeződött, az elszámolás a 
pályázatkezelőhöz benyújtásra került. 100 %-os támogatással indult, utófinanszírozású volt. Írásos 
tájékoztatót készítettünk a pályázat eredeti állapot és szerződés szerinti valamint a ténylegesen 
megvalósult és elszámolt adatokról. Látható, hogy a pályázat által nem támogatott költség 
1.637.036 Ft. A pályázat indulásakor önkormányzatunk vállalta a pályázat összköltsége 20 %-
ának biztosítását, amely a ténylegesen megvalósultak és elszámoltak szerint 2.385.214 Ft-ra 
módosult.  
Az OTP Bank Nyrt által szerződés alapján biztosított összeg: 9.540.858,- Ft. 
A kamatköltségek fedezéséhez a Kt. döntés alapján biztosított 700.000,-Ft az OTP Bankhoz került 
átutalásra. A pályázat lezárását követően a tényleges kamatköltségek 307.407,-Ft összeget tettek 
ki. Az OTP Bank Nyrt. a fennmaradó 392.593,-Ft-ot visszautalta Önkormányzatunknak. 
A 106./2013.(XI.07.) KT határozat szerint a kamatköltségekből 200.000,-Ft vissza nem térítendő 
támogatás, a többi pedig visszatérítendő. Ennek a visszatérítendő támogatásnak az összege az 
elszámolás lezárását követően 107.407,-Ft. 
Az Egyház tartozása a fentiek, valamint a hatályos támogatási szerződések alapján: 
 

•2.385.214,-Ft (pályázati összköltség 20%-a) 
•    107.407,-Ft (kamatköltségek) 

   összesen:         2.492.621,-Ft 
  
A mai napon megkeresett Berki Péter plébános úr és Dr. Jámbor Tamás a katolikus egyház 
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	Jegyzőkönyv

