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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
december 19-én 10.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Sikosné Szücs Marianna képviselő,  
Dobi Sándorné képviselő, Öveges János képviselő 
 Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Hiányzók: Szabó Péter alpolgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Kovácsné 
Szabó Csilla képviselő. 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László 
 
Napirend: 
 

1.) Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatás 
elnyerésére (a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott 
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 
szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján) 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte képviselő társait: Sikosné Szücs 
Marianna képviselőt, Dobi Sándorné képviselőt, Öveges János képviselőt, Szántód 
László jegyzőt, hivatali munkatársait Varga Valér pénzügyi csoportvezetőt. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fő jelenlétével határozatképes 
Ismertette az írásban megküldött napirendet, majd jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte 
Dobi Sándorné és Sikosné Szücs Marianna képviselőket. 
A napirenddel és a hitelesítők személyével a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen 
szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 

1.  Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatás 
elnyerésére (a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott 
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 
szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján) 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Belügyminisztérium tájékoztatása alapján a 
megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli 
önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján támogatási 
igény nyújthatunk be. A rendeletben foglaltak alapján a tartalékkeret terhére 
pályázhatunk az előttünk álló időszakra vonatkozó bér- és segélyfizetési, közös 
feladatellátáshoz kapcsolódó, közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó, 
élelmiszerbeszállítókhoz kapcsolódó kötelezettségeink és nem pénzintézet felé 
fennálló adósságállományunk támogatására. 
A friss értesítés szerint ezen tételek vonatkozásában pályázhatunk. A benyújtáshoz 
testületi döntés szükséges. A vonatkozó rendelet szerint a támogatási igényt a mai 
napon be kell nyújtani. 
Az igénylés az alábbiak szerinti bontást tartalmazza. 
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Bér- és segélyfizetési kötelezettség jogcímen belül: Időskorúak természetbeni 
szociális ellátása (élelmiszercsomag), felügyeleti szerv működéséhez kapcsolódó 
személyi juttatások, segélyfizetési kötelezettség saját hatáskörben (átmeneti segély, 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ápolási díj, közgyógyellátás), egyéb 
önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó bérkifizetések (egészségügyi, 
községgazdálkodás, közművelődés). 
Közös feladatellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség jogcímen belül: Szociális 
Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás, Egészségügyi Központ 
Nonprofit 
Kft. részére a közös háziorvosi ügyeleti ellátórendszer működtetéséhez való 
hozzájárulás. 
Közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség jogcímen belül: 
intézményrendszer üzemeltetésének költségei, közvilágítás biztosítása. 
Élelmiszerbeszállítókhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség: gyermekétkeztetési és 
további közétkeztetési feladatellátás. 
Nem pénzintézet felé fennálló kötelezettség: óvodai létesítmény pályázati 
felújításához kapcsolódó költségek (pl. műszaki ellenőr, gépészeti tervezés, 
tetőszerkezet cseréje, szerkezeti átalakítások, tűzjelző tervezés és kivitelezés), 
melyeket a pályázati rész ne fed le. 
Mindezek alapján a teljes pályázati igény 30 millió forint. 
Vitára bocsátom a napirendet. 
 
Öveges János képviselő: A benyújtott igényt teljes mértékben támogatják, vagy a 
bírálatot követően kisebb is lehet a biztosított összeg? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Várhatóan a teljes támogatási igényt teljesítik. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület pályázati igényt nyújtson be a 
Belügyminisztériumhoz a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról 
és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet 
alapján foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 4 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

107./2014.(12.19.) sz. Kt. határozat: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklete 1. pont IV. alpontja 
alapján, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a 
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján 
pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerése érdekében.   
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő:2014.december 19. 
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