
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám:  21./2017. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 4-én 
12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Sikosné Szücs Marianna  képviselő, Dobi 
Sándorné képviselő, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, 
Öveges János képviselő 
Hiányzik igazoltan: Szabó Péter alpolgármester  
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László 
 
Napirend:    
1. Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány „v.a” végelszámolásához kapcsolódó 
döntéshozatal 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László jegyző 
urat, majd megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  
A mai testületi ülésre írásos anyagot kaptatok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - határozathozatal 
nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné és Öveges János képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  elfogadta a 
hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 

1. napirend - Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány „v.a” 
végelszámolásához kapcsolódó döntéshozatal 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A testület 2015-ben már kezdeményezte a 
Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány megszüntetését. A törvényszék előtt megindult 
az eljárás, a közalapítvány megszüntetésének lezárásához szükséges végelszámolási eljárás 
lefolytatása is. A közalapítvány kuratóriumi elnökségének lemondását követően a 
végelszámoláshoz kapcsolódó feladatok ellátását Szalainé Raft Alexandra vállalta fel. A 
végelszámolás lezárásához szükséges pénzügyi tevékenységeket Kiss Mária végzi.  
Az előterjesztésben láthattátok Kiss Mária által elkészített anyagokat. A testületnek dönteni kell 
a beszámolók elfogadásáról és a felszámolási eljárás zárását követő vagyonfelosztásról illetve 
arról, hogy az alapítvánnyal kapcsolatos iratanyag itt marad megőrzésre a hivatalban. 
 
A képviselők részéről nem hangzott el egyéb észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester a 
tárgyalását követően szavazásra bocsátotta a napirendet. 
 
Aki elfogadja a Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány „v.a.” 2014., 2015., 2016. és 
2017.évi pénzügyi beszámolóit, záró beszámolóját, végelszámolói zárójelentését valamint a 
vagyonfelosztási javaslatot az előterjesztés szerint, kérem kézfeltartással jelezze. 
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