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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július  10-
én 07.30 órai  kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Sikosné 
Szücs Marianna képviselő, Dobi Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő. 
Hiányzik: igazoltan Szabó Péter alpolgármester, Öveges János képviselő. 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző 
 

Napirend:            
 

1. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatására vonatkozó szerződésmódosítási kérelem 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László 
jegyző urat. Megállapította, hogy a testület – 5 fővel – határozatképes. Szabó Péter 
alpolgármester és Öveges János képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud 
jelen lenni a testületi ülésen. Ismertette az írásos napirendet. A mai testületi ülésre írásos 
meghívó került kiküldésre. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással 
jelezze. Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné és Sikosné Szücs Marianna 
képviselőket. Aki egyetért a hitelesítők személyével, kérem kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 

1. napirend - Adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatására vonatkozó 
szerződésmódosítási kérelem 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az előző, 2015. július 7-i képviselő-testületi ülésen 
döntöttünk az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatására vonatkozó szerződésmódosítási kérelem benyújtásáról. 
Az egyeztetések eredményeképpen szükséges az óvoda bővítéséhez tartozó műszaki 
tartalmat részletezni a támogatás felhasználása érdekében. Emiatt a Szivárvány Óvoda 
bővítése elnevezésű célt javaslom módosítani a Szivárvány Óvoda tornaszoba és szertár 
építése elnevezésű fejlesztési célra. Az ehhez kapcsolódó beruházási összeg is változna 
15.391.272,-Ft-ra. Ez a változás érinti az egyéb célokat is, a Balatoni utca portalanítása 
kikerül, helyére a Balatoni úton történő járdaépítés kerülne. Ezen módosítást követően a 
Támogatónak is megfelelő lesz a módosítási kérelmünk és teljes mértékben összhangba 
kerül a vonatkozó rendelet valamint a támogatási szerződés előírásaival. Ehhez 
természetesen az is szükséges, hogy a korábbi, 66./2015.(07.07) számú határozatunkat 
visszavonjuk. 
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