
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
 
Szám: 11./2018. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
augusztus 16-án 09.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr.Kun Gazda Melinda képviselő, 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Dobi Sándorné képviselő, Öveges János 
képviselő, Szabó Péter alpolgármester. 
Hiányzik igazoltan: Sikosné Szücs Marianna képviselő 
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző, Fazekas Márta 
óvodavezető 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:   
 1.) Megállapodás a Veszprémi Tankerületi Központtal 1 fő konyhai kisegítő 
átvételéről és foglalkoztatásáról  
2.) Településrendezési eszközök módosítása – partnerségi véleményezési szakasz 
lezárása 
3) A TOP 3.1.1-16-VE1-2017-0012. számú pályázati beruházáshoz szükséges 
kiviteli tervek megrendelése 
4) Szociális célú tűzifa támogatás – 2018.évi támogatási igény benyújtása  
5) Döntéshozatal beiskolázási támogatásról 
6) Tájékoztatás ingatlanhasznosítási javaslattal kapcsolatban 
7) Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. javaslata alapján a házi szennyvízbeemelők 
villamos energia ellátásáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Fazekas 
Márta óvodavezetőt, Szántód László jegyző urat, Kokas Géza műszaki ügyintézőt. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Sikosné Szücs 
Marianna képviselő jelezte távolmaradását. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, amelynek módosítását javasolta. Az 1. 
napirend_ Megállapodás a Veszprémi Tankerületi Központtal 1 fő konyhai kisegítő 
átvételéről és foglalkoztatásáról_levételét javasolta további egyeztetés 
szükségessége miatt, helyette 1. napirendként az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének módosítását felvenni a napirendre. Aki egyetért a módosított 
napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A módosított 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. 
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1. napirend – 2018. évi költségvetés módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester:  
A szükségessé vált költségvetésünk módosítása néhány előirányzat 
vonatkozásában a kötelezettségvállalások teljesítése érdekében. A módosítás 
előkészítő munkájáért köszönet a jegyző úrnak és a pénzügyi munkatársaknak, 
Kovács Eszter pénzügyi vezető betegség miatt várhatóan hosszabb ideig hiányzik, 
neki mielőbbi gyógyulást kívánunk. 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2018.évi költségvetését érintően az 
alábbi –  Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó – előirányzat-módosításra teszek 
javaslatot: 
 
Polgármesteri Hivatal: 
Az általunk használt szakrendszerek közül az iktatáshoz kapcsolódó átalányfizetési 
kötelezettség  55eFt. A költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó pénzügyi 
tanácsadás díja: 100eFt. Illetve az ezekhez kapcsolódó ÁFA költségkerete:  41eFt 
Ezen felül a bejárati ajtóra szúnyoghálós ajtó felszerelése: 72eFt 
A hozzá kapcsolódó ÁFA mértéke: 20eFt 
Mindösszesen: 288 eFt a kiadásnövekedés, mely a bevételi oldalon az 
intézményfinanszírozásban jelenik meg. 
 
Szivárvány Óvoda: 
Az intézmény vonatkozásában a szakmai anyagok beszerzési kerete növekedik 70 
eFt-tal, az élelmiszer beszerzéshez kapcsolódó költségek 250 eFt-tal, a biztonsági 
rendszer és telekommunikációhoz kapcsolódó költségek 40 eFt-tal, a közüzemi 
díjak (átszámlázások miatt) 1423eFt-tal, az épület nyári karbantartási munkáinak 
költsége 200eFt-tal növeli a karbantartási költségeket, a bankköltségek valamint a 
hulladékszolgáltatás díjai 70 eFt-ot igényelnek. E feladatok nagy része tekintetében 
ÁFA kötelezettségünk is felmerül, így az 540 eFt-tal jelenik meg a módosításban, 
továbbá az év első időszakára vonatkozó étkeztetéshez kapcsolódó ÁFA befizetési 
kötelezettségünk is beépül 382eFt-tal a költségvetésbe. 
Mindösszesen: 2.998 eFt a kiadásnövekedés, mely a bevételi oldalon az 
intézményfinanszírozásban jelenik meg. 
 
Szentkirályszabadja Önkormányzat: 
Az önkormányzatnál az orvosi ügyelet közfeladat ellátásához kapcsolódó díjak 
fizetésére megállapított keret emelése szükséges 270 eFt-tal, 50 eFt-tal emelkedne 
a különböző hatósági díjakat tartalmazó keretösszeg is. A Balatoni út felújításához 
kapcsolódó beruházás engedélyezési eljárásakor merült fel jelentősnek mondható 
eljárási költség. 750 eFt összegben rögzítésre kerül a Római Katolikus Plébánia 
részére a ravatalozó építéséhez biztosított képviselő-testületi támogatás is. 
Az önkormányzat esetében a 1070 eFt a kiadási előirányzatok növekedése. 
 
A jelen módosításban szereplő tételek a tartalék összegéből kerülnek át, 
mindösszesen a tartalék 4356 eFt-tal csökken. 
 
Ezen felül a létszámadatokat tartalmazó költségvetési tábla módosítása is 
szükséges az óvoda vonatkozásában. Itt létszámemelkedés vagy csökkenés nem 
történik, csupán az álláshelyek besorolása változik. Az önkormányzati 
feladatellátásba visszakerülő iskolai konyhai kisegítő várható besorolás miatt a 
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közalkalmazotti „A-B” fizetési osztályba tartozók létszáma változna 6 főről 7-re, a 
„C-D” fizetési osztályba tartozóké pedig 3 főről 2 főre. 
Ehhez kapcsolódó pénzügyi intézkedésre nincs szükség, a pénzügyi háttér az 
eredeti költségvetés elfogadásakor beépítésre került. 
Vitára bocsátotta a napirendet. 
 
A képviselők egyetértettek a szükségessé vált módosítási tételekkel, a 2018. évi 
költségvetés módosításával. Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta 
a napirendet. 
Aki elfogadja a 2018. évi költségvetés 3.számú módosítására vonatkozó rendelet-
tervezetet, kérem, kézfeltartással jelezzen. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet 
alkotta: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7./2018.(III.30.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 
szóló 1./2018.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

2. napirend - Településrendezési eszközök módosítása – partnerségi 
véleményezési szakasz lezárása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Képviselő-testület 2018.június 25-i ülésén 
döntött a településrendezési eszközök módosításának megindításáról a Római 
Katolikus Plébánia kérelme alapján. 
Az egyház a tulajdonában lévő 542 és 544 hrsz-ú terület közös határán lévő övezeti 
határ módosítását kérte. Ezzel a módosítással a ravatalozó kedvezőbb területen 
építhető meg. A módosítással az övezeti határ mintegy 8,5 m-rel kerülne 
áthelyezésre. 
A módosítás véleményezési eljárása ún. Tárgyalásos eljárással történik. 
Bárdosi Andrea tervező elkészítette a munkaanyagot, melyet közzétettünk, a 
partnerségi egyeztetés lezajlott, vélemények, észrevételek nem érkeztek. 
Ennek alapján a partnerségi szakasz lezárható, elkészíthető a végső szakmai 
véleményezésre bocsájtandó anyag, mely továbbítható az állami főépítésznek. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, támogatták a végső szakmai 
véleményezés elindítását. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot 
hozta: 
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47./2018.(08.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Településrendezési eszközök 544 és 542 hrsz-ú telket érintő módosítása 
vonatkozásában, a partnerségi egyeztetés során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 42/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  
1. megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során az egyeztető 
tárgyalás megtartásra került, a tervezettel kapcsolatban a Partnerektől a 
megadott határidőn belül észrevétel nem érkezett,  
2. megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosítás partnerségi 
véleményezési szakasza lezárul; 
3.  felkéri Gyarmati Katalin polgármestert, hogy gondoskodjon jelen döntés 
dokumentálásáról és közzétételéről, 
4. felkéri Bárdosi Andrea tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai 
véleményezésre bocsájtandó tervdokumentációt; 
5. felkéri Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a jelen döntést és a 
településrendezési eszközök módosításának tervezetét küldje meg végső 
szakmai véleményezésre az állami főépítész hatáskörében eljáró Veszprém 
Megyei Kormányhivatalnak a tárgyalásos eljárás lefolytatása céljából.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
3. napirend - A TOP 3.1.1-16-VE1-2017-0012. számú pályázati 

beruházáshoz szükséges kiviteli tervek megrendelése 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A TOP-os pályázat keretén belül „Biztonságosabb 
közlekedés Szentkirályszabadján” című pályázat megvalósításához 
önkormányzatunk 100.279.918,-Ft támogatást nyert. 
A támogatási döntést követően elkészült az engedélyezési terv, a kivitelezéshez 
szükséges kiviteli tervek elkészítésének megrendelése időszerűvé vált. A kiviteli 
tervek alapján készíthető el a közbeszerzési kiírás, melyet követően megindulhat a 
beruházás megvalósítása. 
A kiviteli terv elkészítésére ajánlat érkezett a Roadex Bt-től, a Via-Futura Kft-től és a 
Kultúr-CAD Kft-től. 
Az ajánlatok az alábbi vállalási árakat tartalmazták: 
Roadex Bt 1.410.000,-Ft + ÁFA 
Via-Futura Kft 1.350.000,-Ft + ÁFA 
Kultúr-CAD Kft 1.450.000,-Ft + ÁFA 

 
A fentiek alapján javaslom, hogy az Ady utca-Rákóczi úti csomópont 
forgalombiztonsági korszerűsítése és járda építése pályázati program kiviteli 
tervének elkészítésével bízzuk meg a Via-Futura Kft-t (8200 Veszprém, Budapest 
u.2.), aki a legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a Via-Futura Kft. megbízását a kiviteli terv elkészítésére, 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy az Ady utca-Rákóczi úti csomópont forgalombiztonsági 
korszerűsítése és járda építése pályázati program kiviteli tervének elkészítésével 
bízzuk meg a Via-Futura Kft-t 1.350.000,- +ÁFA vállalási összegben, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot 
hozta: 

48./2018.(08.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a TOP 3.1.1-16-VE1-2017-0012. azonosítószámú, 
„Biztonságosabb közlekedés Szentkirályszabadján” című pályázat 
megvalósításához szükséges kiviteli terveket a Via-Futura Kft-től (8200 
Veszprém, Budapest u.2.) rendeli meg. A kiviteli tervek elkészítésének díja 
1.350.000,-Ft +ÁFA. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vonatkozó szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.szeptember 10. (a szerződés aláírására) 
  

4. napirend - Szociális célú tűzifa támogatás – 2018.évi támogatási 
igény benyújtása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Belügyminisztérium ebben az évben is 
lehetőséget biztosít arra, hogy minden 5000 fő alatti önkormányzat támogatási 
igényt nyújtson be szociális célú tűzifa beszerzéséhez.  
A tavalyi évhez hasonlóan a támogatás mértéke 14.000,- Ft/erdei m3 + áfa, melyhez 
az önkormányzatnak önrészként - a támogatás összegén felül - 1000,- Ft/erdei m3 + 
áfa összeget kell biztosítania. 
A támogatás egyik feltétele, hogy a szállításról az önkormányzatnak kell 
gondoskodnia. Így volt ez a tavalyi évben is. A feltételek alapján önkormányzatunk 
maximum 166 m3 (~95 erdei m3) tűzifa igénylésére jogosult. 
A kiírás szerint a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségeket 
támogatják. A tavalyi év tapasztalatai és a felmerült igények alapján javaslom a 
támogatási igény benyújtását. A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje: 
2018. augusztus 31. Pozitív döntést követően a támogatásból vásárolt tűzifát 2019. 
február 15-éig kell kiosztani a rászorulók részére.  
A fentiek alapján illetve az elmúlt években felmerült igények alapján a korábbiakhoz 
képest nagyobb mennyiségű, 24 erdei m3 helyett 50 erdei m3 keménylombos tűzifa 
beszerzését javaslom. 
A vissza nem térítendő támogatási igényünk 50 m3 x 14.000,-Ft/m3 +ÁFA, azaz 
bruttó 889.000,-Ft. A pályázati kiírás alapján a biztosítandó önrész összege: 50 m3 x 
1000,-Ft/m3 + ÁFA, azaz bruttó 63.500,-Ft. 
Vitára bocsátom a napirendet. 
 
A képviselők támogatták a szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtását az 50 
erdei m3 mennyiségre. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal, miszerint 
nyújtsunk be pályázatot 50 erdei m3 tűzifa mennyiségre, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot 
hozta: 
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49./2018.(08.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléklet I.9 pont szerinti települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázatot nyújt 
be. 
A Képviselő-testület az igényelt 50 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: 2018.augusztus 31. (a támogatási igény benyújtására) 
 

5. napirend - Döntéshozatal beiskolázási támogatásról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt évek során az őszi iskolakezdések 
alkalmával beiskolázási támogatás keretében nyújtottunk segítséget az iskoláskorú 
gyermekeket nevelő szentkirályszabadjai családoknak.  
A 2017/2018-as tanévtől az állam 1-9. osztályig a tankönyveket ingyen biztosítja a 
diákok részére, így a beiskolázási támogatást idén is csak a 10. osztálytól javaslom 
meghatározni. Tavaly a Képviselő-testület a beiskolázási összeget 6.000,-Ft/fő-ről 
8.000,-Ft/fő-re javasolta felemelni, mivel az állami támogatásnak köszönhetően 
tudtuk, hogy kevesebben fogják igényelni.   
Az elmúlt évben 12 fő középiskolás vette igénybe ezt a lehetőséget, így összesen 
96.000,-Ft-ot fordítottunk beiskolázási támogatásra. 
A 2018/2019-es tanévre vonatkozóan is javaslom a 8.000,-Ft/fő mértékben 
meghatározni a beiskolázási összeget. Javaslom még az elmúlt évek feltételeit 
továbbra is figyelembe venni, miszerint csak az kaphat támogatást, aki 
szentkirályszabadjai állandó lakhellyel rendelkezik, csatolja a tankönyvek 
kifizetéséről szóló igazolást és középfokú intézményben tanul. Nem igényelhet 
támogatást az, aki a tankönyveit – bármely okból - térítésmentesen vette át. 
A felsőfokú intézményben járó tanulóknak pedig októberben ismét lehetőségük 
nyílik pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 
Van-e észrevétel, más javaslat? 
 
A képviselők támogatták a 8.000 Ft/fő összegű beiskolázási támogatás elfogadását. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja, hogy az Önkormányzat 8.000,-Ft/fő beiskolázási támogatást nyújtson 
a kiírás feltételeinek megfelelő kérelmet benyújtók részére 2018 évben, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot 
hozta: 
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50./2018.(08.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2018./2019. tanév vonatkozásában beiskolázási támogatásként a 
szentkirályszabadjai állandó lakhellyel rendelkező és középfokú 
intézményekben tanulók részére 8.000,-Ft-ot biztosít. Nem igényelheti a 
támogatást az, aki a tankönyveit térítésmentesen vette át. A tanulók 
kérelméhez csatolni kell a tankönyvek kifizetéséről szóló igazolást. 
A beiskolázási támogatás finanszírozásával kapcsolatos pénzeszközöket 
az Önkormányzat a 2018.évi költségvetéséből fedezi. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2018.szeptember 15. (a kérelmek benyújtására) 

 
6. napirend - Tájékoztatás ingatlanhasznosítási javaslattal 

kapcsolatban 
 
Gyarmati Katalin polgármester: 2018.június 25-i ülésünkön tárgyaltuk a 023/20 és 
a 023/21 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területek hasznosításának lehetőségét. 
Ennek alapján elkészíttettük a területekre vonatkozó ingatlan-szakértői véleményt, 
mely a 023/20 hrsz-ú ingatlan forgalmi értékét 5.800.000,-Ft-ban, a 023/21 hrsz-ú 
ingatlan értékét 5.700.000,-Ft-ban határozta meg. 
A 023/20 hrsz-ú terület kivett telephely, 2.820 m2 nagyságú, Natura 2000 
besorolású, vezetékjoggal terhelt. A 023/21 hrsz-ú ingatlan terület kivett telephely, 
2.991 m2 nagyságú, Natura 2000 besorolású, vezetékjoggal terhelt.  
Az önkormányzati vagyon elidegenítése, hasznosítása 10 millió forint egyedi 
forgalmi értéket meghaladó mértékű vagyon tekintetében csak nyilvános (indokolt 
esetben zártkörű) versenyeztetés alkalmazásával, az összességében 
legelőnyösebb ajánlattevő részére történhet. 
Fodor Márton úr jelezte igényét a két terület megvásárlására. 
 
Várom a javaslatokat az értékesítéssel kapcsolatban. 
 
Szabó Péter alpolgármester: Azért döntöttünk az értékbecslés megrendeléséről, 
mert el kívánjuk adni nem? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Elsősorban az értékeiket szerettük volna 
megtudni, s ennek birtokában dönteni arról, hogy hasznosítsuk-e. 
 
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő: Vajon milyen célból vásárolná meg Fodor 
Márton az ingatlanokat? Befektetési vagy fejlesztési szándékkal? Amennyiben a 
vállalkozását kívánja fejleszteni, az Önkormányzatunknak is kedvező a magasabb 
összegű iparűzési adó és súlyadó miatt. 
 
A képviselők a vélemények egyeztetését követően támogatták a két ingatlan 
értékesítését, annak előkészítését. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy hasznosítsa a 023/20 és a 023/21 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokat, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot 
hozta: 
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51./2018.(08.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
a tulajdonában lévő 023/20 és 023/21 hrsz-ú ingatlanok hasznosítását az 
előterjesztésben foglaltak alapján. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2013(III.1.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
7. napirend - Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. javaslata alapján a házi 

szennyvízbeemelők villamos energia ellátásáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Bakonykarszt Zrt. megkeresett bennünket egy 
Korm.rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban.  
A Korm. rendelet a házi szennyvízbeemelők villamos energia ellátásáról tartalmaz 
előírásokat, melyek végrehajtásában a Bakonykarszt Zrt-t. és az Önkormányzatot is 
kötelezettségek terhelik. Az előterjesztésben olvashattátok, hogy a 
kormányhatározat szerint azokról a tulajdonosokról van szó, akik az ingatlanon 
keletkezett szennyvizet csak szivattyúval vagy egyéb berendezéssel tudják a 
gerinchálózatba juttatni, tehát a bekötésük nem valósulhatott meg gravitációs 
bekötésként, az ingatlan adottságai miatt a szennyvíz segítség nélkül nem juthat el 
a gerincvezetékbe. A víziközmű-szolgáltató a szennyvízbeemelőket, amennyiben 
azok műszaki állapota megfelelő volt, üzemeltetésre átvette a lakossági 
felhasználótól. 
A Kormányrendelet az Önkormányzat feladatául határozza meg, hogy a szennyvíz 
beemelők felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról 
2018. december 31-ig gondoskodjék abban az esetben, ha az nem jár aránytalanul 
magas költségráfordítással. 
A víziközmű-szolgáltató BAKONYKARSZT Zrt. számításokat végzett a felhasználási 
helytől független energiahálózat kiépítésére és egy átlagosnak mondható házi 
beemelő villamos energia költségére. 
Az ingatlantól független villamos energia hálózat kiépítése az ajánlás szerint 
átlagosan 500.000 Ft +ÁFA összegbe kerül. Egy átlagos magyar családi ingatlanról 
közcsatornába továbbított háztartási szennyvíz mennyiségének jelenleg érvényben 
levő villamos energia díjjal számolt éves energia költsége pedig szélsőséges 
esetben bruttó 7.275,- Ft.  
A villamos energia hálózat kiépítése aránytalanul nagy költségráfordítással járna, 
ezért a jogszabályban foglaltak alapján a Bakonykarszt Zrt. javasolja, hogy az 
önkormányzat a víziközmű-szolgáltató bevonásával állapodjon meg a 
felhasználóval az energiaellátás további biztosítása és annak költségviselése 
kérdésében 2018. december 31-ig. 
A Bakonykarszt Zrt. által közölt kimutatás szerint jelenleg a településen egy ingatlan 
érintett az ügyben. Véleményünk szerint vizsgálni szükséges, hogy nincs-e több 
ilyen ingatlan a település területén. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők egyetértettek abban, hogy az ingatlantól független villamos energia 
hálózat kiépítése aránytalanul magas költségráfordítással jár. Azt a szerződést kösse 
meg az Önkormányzat a Felhasználókkal, mely szerint a szennyvíz beemelő 
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folyamatos energiaellátásának biztosítása és költségviselése továbbra is a 
Felhasználó kötelezettsége. Ennek költségét akár az Önkormányzat is vállalhatja, 
amennyiben néhány ingatlan érintett csak. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat két pontjával, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot 
hozta: 

52./2018.(08.16.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a BAKONYKARSZT Zrt. ajánlását az 58/2013.(II.27.) 
Korm.rendelet alapján a házi beemelők villamos energia ellátásáról és a 
következő döntést hozta: 
1. A felhasználási helytől független energiaellátás kiépítése kapcsán a 
BAKONYKARSZT Zrt. számítási módszerét elfogadja és megállapítja, 
hogy a szennyvíz beemelők felhasználási helytől független 
energiahálózattal történő kiváltása aránytalanul magas 
költségráfordítással jár. 
2. A víziközmű-szolgáltató által javasolt megállapodások közül azt a 
szerződést kívánja megkötni a Felhasználókkal, mely szerint a szennyvíz 
beemelő folyamatos energiaellátásának biztosítása és költségviselése 
továbbra is a Felhasználó kötelezettsége. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon és a Képviselő-testület 
döntéséről a szennyvíz beemelőkkel érintett lakosokat és a víziközmű-
szolgáltatót értesítse. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
Tájékoztatások 
 
Gyarmati Katalin polgármester néhány pontban tájékoztatta a Képviselő-testületet 
az elmúlt valamint az előttük álló időszak fontosabb történéseiről, megvalósítandó 
feladatokról, döntéshozatalokról: 
 

- Kalotaszentkirály találkozó: Sikeresen lezajlott a XXII. Szent Király találkozó, 
ahol Mai Nők csapata nagy sikerrel szerepelt 

- GINOP-3.3.1-16 pályázat informatikai eszközei megérkeztek a Nemzedékek 
Házába, beüzemelésük folyamatban van 

- Augusztus 19-én tartjuk a települési ünnepséget, 18.30 órakor koszorúzunk, 
Kontrát Károly országgyűlési képviselő úr is megtiszteli jelenlétével a 
rendezvényt, a részletes programot a meghívóban olvashatjátok 

- EFOP-1.5.2-16 pályázat keretében lesz az augusztus 19-i műsor R.Kárpáti 
Péter és társai fellépésével, valamint a litéri Szárazág Néptáncegyüttes 
műsorával. A pályázat keretében sor kerül 2018.augusztus 25-én egy 
balatonfüredi kirándulásra, hajókázásra és ebédre a nyugdíjasoknak.  A 
gyerekeknek is két kirándulást szervezünk, a kislődi Sobri Jóska 
Kalandparkba és Győrbe az állatkertbe. 

- Iskola épület előkészítő munkálatok: a gyermeklétszám emelkedése miatt 
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