
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 15./2017 
     Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
június 29-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. 
u.12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Kovácsné 
Szabó Csilla képviselő, Öveges János képviselő, Szabó Péter alpolgármester,  
Igazoltan hiányzik: Sikosné Szücs Marianna képviselő, Dr. Kun Gazda Melinda 
képviselő,  
Állandó meghívottak közül jelen vannak: Szántód László jegyző, Kovács Zsolt 
műszaki ügyintéző, 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László 
 
Napirend:    
1.) Helyi Esélyegyenlőségi program aktuális felülvizsgálata 
2.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről 
3.) Előterjesztés a települési arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről 
4.) A Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda beszámolója a 2016/2017-es nevelési 
évről  
5.) Előterjesztés ügyvédi szolgáltatásról 
6.) Fényszarvas Szociális Szövetkezet együttműködési javaslata 
7.) A repülőtér ingatlanokat érintő együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
8.) Előterjesztés kitüntetések adományozásáról (Mötv. 46.§ (2) bekezdés a.) pontja 
szerint kötelezően zárt ülés keretében) 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, köszöntötte 
Hámori György főtörzsőrmester urat, körzeti megbízottunkat és Takács Jánosnét a 
Szivárvány Óvoda vezetőjét  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület - 5 fővel - határozatképes.  
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő és Sikosné Szücs Marianna képviselő jelezték 
távolmaradásukat. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
két ponttal kiegészíteném: 1. Veszprémi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója. 
2. napirendi pont Döntéshozatal a Belterületi utak és csapadékvíz rendszer építése, 
felújítása c. pályázat közbeszerzés eredményéről. Aki egyetért az így módosított 
napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirendi javaslatot a képviselők egyhangúlag – 5 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül elfogadtak. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kovácsné Szabó Csilla képviselőt és Dobi 
Sándorné képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag  - 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  
elfogadta a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 
 1. napirend - Veszprémi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Köszönjük szépen az írásos beszámolót. 
Részletes anyagot olvashattunk. Szeretném felkérni Hámori György főtörzsőrmester 
urat, körzeti megbízottunkat, hogy tájékoztasson bennünket a falunkat érintő 
ügyekről. 
 
Hámori György főtörzsőrmester ismertette a beszámoló fontosabb megállapításait, 
tájékoztatta a képviselőket, jelezte, hogy a nyári időszakban újra magasabb szintű, 
gyakoribb jelenlétet tudnak biztosítani a településen, csökken a határszolgálatok 
száma. 
 
Van-e kérdés, észrevétel? 
A jelenlévők részéről nem hangzott el egyéb vélemény, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a Veszprémi 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának Szentkirályszabadja közbiztonsági 
helyzetéről szóló 2016.évi beszámoló elfogadásával, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

52./2017.(06.29.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának Szentkirályszabadja 
Község közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját.  

 
2. napirend - Döntéshozatal a Belterületi utak és csapadékvíz rendszer építése, 
felújítása c. pályázat közbeszerzés eredményéről 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A közbeszerzési Bíráló Bizottság összeült, s 
értékelte a beérkezett ajánlatokat. 4 ajánlat érkezett (Palota-Út-Ép Kft., Mező-Bau 
Invest 09 Kft., Strabag Általános Építő Kft és a Baumidex Kft). Két ajánlattevőt 
hiánypótlásra szólítottak fel, s abból csak egy cég pótolta a hiányt. Így 3 érvényes 
ajánlattevő maradt: Palota-Út-Ép Kft., Strabag Általános Építő Kft és a Baumidex Kft. 
Érvénytelen ajánlattevőnek nyilvánította a bizottság a Mező-Bau Invest 09 Kft-t. 
 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
A jelenlévők részéről nem hangzott el egyéb vélemény, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a Bíráló Bizottság ajánlatok 
érvényességére illetve érvénytelenségére vonatkozó javaslatával kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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53./2017.(06.29.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belterületi utak és 
csapadékvíz rendszer építése, felújítása" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban a 
beérkezett ajánlatok közül érvényes ajánlattevőnek nyilvánítja a Palota-Út-Ép Kft-t 
(8100 Várpalota, Hermann Ottó utca 5.), a Strabag Általános Építő Kft-t (1117 
Budapest, Gábor Dénes u.2. Infopark „D” épület) és a Baumidex Kft-t (8400 Ajka, 
Ipari Park, Északi Szektor III/1), mert az általuk benyújtott ajánlatok megfeleltek a 
felhívásban, a dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak. 
A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül érvénytelen ajánlattevőnek 
nyilvánítja a Mező-Bau Invest 09 Kft-t (1115 Budapest, Etele út 48/B I.em7.), mert az 
általa benyújtott ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény 73.§ (1) 
bekezdés e) pontjában foglaltak alapján érvénytelen, mivel a hiánypótlási 
felszólításban foglaltakra nem nyújtotta be a hiánypótlását. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A beérkezett ajánlatok közül a legkevesebb 
összeg is 80.669,-Ft-tal több, mint amit a pályázaton elnyertünk. Minden körülményt 
figyelembe véve javaslom, hogy az anyagi fedezetet emeljük meg. Ezt az összeget a 
2017. évi költségvetésünkből kell finanszírozni.  
 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
A jelenlévők részéről nem hangzott el egyéb vélemény, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a „Belterületi utak és csapadékvíz rendszer építése, 
felújítása" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás megvalósítására rendelkezésre álló 
anyagi fedezetet a Képviselő-testület megemelje 80.669,-Ft-tal kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2017.(06.29.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belterületi utak és 
csapadékvíz rendszer építése, felújítása" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
megvalósítására rendelkezésre álló 43.869.194,-Ft összegű pályázati támogatásból 
biztosított anyagi fedezetet megemeli a beérkezett, érvényes ajánlatok 
figyelembevételével 80.669,-Ft-tal. A Képviselő-testület a különbözetet saját 
forrásból, 2017.évi költségvetésének terhére biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Összességében megállapítható, hogy a 
közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes volt. Az eljárás nyerteseként a 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Strabag Általános Építő Kft-t jelölte meg a bizottság, 
aki 34.606.191,-Ft nettó összegű ajánlati árral nyújtotta be a pályázatát. 
 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
A jelenlévők részéről nem hangzott el egyéb vélemény, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
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Aki egyetért azzal, hogy a „Belterületi utak és csapadékvíz rendszer építése, 
felújítása" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítsuk valamint az eljárás győzteseként a Strabag Általános Építő Kft-t 
hirdessük ki a Bíráló Bizottság javaslata alapján, nettó 34.606.191,-Ft összegű 
ajánlati ár figyelembevételével kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
55./2017.(06.29.) KT. határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belterületi utak és 
csapadékvíz rendszer építése, felújítása" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  
Az eljárás nyerteseként az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Strabag 
Általános Építő Kft-t (1117 Budapest, Gábor Dénes u.2. Infopark „D” épület) hirdeti ki 
a nettó 34.606.191,-Ft összegű ajánlati ár figyelembevételével.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a közbeszerzési eljárás nyertesével a kivitelezésre vonatkozó 
vállalkozási szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
 
 3. napirend -  Helyi Esélyegyenlőségi program aktuális felülvizsgálata 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A törvény szerint a települési önkormányzat 
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet kétévente 
át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.  
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2013. június 27-én elfogadta 
Szentkirályszabadja Helyi Esélyegyenlőség Programját a 2013-2018. időszakra. 
2015-ben megtörtént az első áttekintés, amelynek során felülvizsgálatra nem volt 
szükség. 
Most esedékessé vált a következő kétévenkénti áttekintés, szükség esetén a 
felülvizsgálat. 
Az áttekintést követően láthattátok, hogy az intézkedési tervünkben vállalt célok 
vonatkozásában nem szükséges a beavatkozási terv módosítása, így nem 
szükséges a HEP felülvizsgálata sem. 
A helyi esélyegyenlőségi programunk egyébként 2018-ig érvényes, azonban az új 
program elfogadásához szükséges előkészítő munkálatokat ez év második felében 
úgyis meg kell kezdenünk. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el a jelenlévők részéről. 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki egyetért az 
írásos előterjesztésben foglaltak szerint azzal, hogy a HEP felülvizsgálatára jelenleg 
nincs szükség, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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56./2017.(06.29.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013-
2018.időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Tervét áttekintette és úgy határoz 
az előterjesztés alapján, hogy annak felülvizsgálatára jelenleg nincs szükség. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
 

 4. napirend - Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről 

Gyarmati Katalin polgármester: A vonatkozó jogszabályok értelmében minden év 
szeptember 30-ig az Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő 
Fejlesztési Tervet kell készíteni. A BAKONYKARSZT Zrt. felajánlotta segítségét, 
hogy meghatalmazással elkészíti az Önkormányzat víziközmű-vagyonára (42. 
sorszámú Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer, 56. sorszámú Veszprém 
szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer) 2018-2032 évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervet és benyújtja jóváhagyásra. 
A GFT elkészítésének költségeit a BAKONYKARSZT Zrt. magára vállalja (munkabér, 
irodaszer, nyomtatás stb.), de a terv jóváhagyásához kapcsolódó igazgatási 
szolgáltatási díjakat - melyeket az eljárás megindítása érdekében befizet – tovább 
hárítja Önkormányzatunk felé, amely 5-10.000,-Ft-os nagyságrendet jelent. 
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, szeretnék elkerülni azt, hogy minden 
évben testületi határozatot kelljen hozni. 
 
Van-e kérdés, észrevétel? 
A jelenlévők részéről észrevétel nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet.  
 
 Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a 42. sorszámú Veszprém 
ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv 
elkészíttetésével, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

57./2017.(06.29.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 42. sorszámú 
Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény ll. § (2) bekezdése szerinti 
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő 
Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 
A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet készítse 
el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés 
átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló 
eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő 
Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre 
szól. 
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Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és 
szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében 
befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben 
ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az 
igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017. július 5. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak 
szerint az 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-
rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elkészíttetésével, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
58./2017.(06.29.) KT. határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 56. sorszámú 
Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, 
megtárgyalta a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó 
napirendi pontot. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény ll. § (2) bekezdése szerinti 
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő 
Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 
A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet készítse 
el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés 
átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló 
eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő 
Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre 
szól. 
Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és 
szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében 
befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben 
ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az 
igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017. július 5. 
 
 
5. napirend -  Előterjesztés a települési arculati kézikönyvről és a településképi 

rendeletről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A törvény értelmében minden településnek, 
települési önkormányzatnak 2017. október 1-ig el kell készíteni a Településképi 
Arculati Kézikönyvet röviden TAK-ot, és az arra épülő településképi rendeletét. A 
jogszabály szerint a kézikönyv és a településképi rendelet a település által önállóan 
foglalkoztatott települési főépítész közreműködésével készül. Önkormányzatunknak 
nincs saját főépítésze, így külső segítségre szorulunk a feladat megvalósításához, 
ezért kértünk ajánlatot több cégtől, személytől.  
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A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatására településenként 
1.000.000 forintot - irányoz elő a helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása keretében az állam. 
Mielőbb el kell kezdeni a Kézikönyv és a Településképi rendelet elkészítését, ezért a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal által küldött lista alapján 6 db árajánlatot kértünk 
be, melyből csak egy küldött ajánlatot. 
Ahogy az előterjesztésben is szerepel a Város és Ház Bt ajánlata bruttó 829.600,-Ft-
ot tesz ki, a fentiek alapján javaslom megbízásukat a feladatok ellátására.  
 
A jelenlévők részéről nem hangzott el észrevétel, kérdés, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.  
Aki elfogadja, hogy az Önkormányzat bízza meg a Város és Ház Bt-t a Településképi 
Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet elkészítésére, bruttó 829.600,-Ft-
os áron, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

59./2017.(06.29.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
Szentkirályszabadja teljes közigazgatási területére elkészítendő Településképi 
Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi önkormányzati rendeletének 
elkészítésével megbízza a  Város és Ház Bt-t (1149 Budapest, Várna utca 12-14.). A 
tervezési díj összege bruttó 829.600,-Ft. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017. július 20. (szerződéskötésre) 
 
6. napirend -  A Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda beszámolója a 
2016/2017-es nevelési évről  

Gyarmati Katalin polgármester: Tartalmas, részletes beszámolót olvashattunk. 
Láthattuk, hogy milyen sok pluszfoglalkozás közül választhattak délután is a 
gyermekek. Év közben kirándultak, színházba látogattak, s úszásoktatáson is részt 
vettek az ovisok. Rendszeresen felléptek a falusi rendezvényeken. Az év során 
többször rendeztek vásárokat, amelynek bevételét bútorokra, fejlesztő eszközökre 
fordították. 
Köszönjük Mártika neked is és a pedagógusok munkáját is! A nyárra pedig kellemes 
pihenést kívánunk Nektek, hogy frissen, kipihenten kezdjétek majd a következő 
nevelési évet. 
 
Szabó Péter alpolgármester érdeklődött a szülői közösség körében terjedő, óvónőt 
érintő gondokról, a gyermekek illetve a szülők vonatkozásában tapasztalt 
kapcsolattartási problémákról. Felvetette továbbá, hogy az udvari eszközök 
cseréjére, bővítésére a pályázati lehetőségeket meg kellene vizsgálni, illetve 
megoldás lehet még gyűjtés, adakozás szervezése is. 
 
Takács Jánosné óvodavezető elmondta, hogy egyeztettek az érintett személlyel, 
változásokat eszközöltek, az ősszel induló nevelési évben változások várhatóak. 
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Dobi Sándorné képviselő jelezte, hogy a kezdetekhez képest tapasztalható pozitív 
változás az óvónő gyermekekhez valamint a szülőkhöz kapcsolódó viszonyában. 
 
Van-e egyéb kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet.  
 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2016/2017. nevelési évéről szóló 
beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:   
 

60./2017.(06.29.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2016/2017 nevelési évéről szóló 
beszámolóját. 

 
 7. napirend - Előterjesztés ügyvédi szolgáltatásról 

Gyarmati Katalin polgármester: A település lakosai sokszor nem csak konkrét 
önkormányzati, hatósági ügyekben fordulnak hozzánk, hanem egyéb jogi természetű 
kérdésekkel vagy különféle nyomtatványok, kérelmek kitöltésével, benyújtásával is 
kérik segítségünket. Természetesen e körben a képességeinkhez mérten segítséget 
tudunk nyújtani, de ez nem váltja ki a legtöbb esetben szükséges ügyvédi 
közreműködést. 
Ezen indokok alapján úgy látjuk, hogy lenne igény egy ilyen szolgáltatásra, emellett 
azt is ki kell emelni, hogy az esetek többségében a szerény anyagi lehetőségekkel 
rendelkezők fordulnak hozzánk, hiszen már az ügyvédi tanácsadás sem ingyenes. 
Megkeresett bennünket Dr. Perger Orsolya ügyvéd, aki már több településen végez 
ilyen szolgáltatást és elmondta, hogy megállapodás szerinti gyakorisággal, 
jellemzően havi egy, vagy két alkalommal a helyi lakosok számára ingyenes 
ügyfélfogadást tud tartani. 
A felmerülő kérdésekre válaszol, eligazítást nyújt a különböző hivatalos ügyek 
intézéséhez, segíti a nyomtatványok kitöltését. Emellett természetesen megbízás 
alapján vállalja az ügyfél képviseletét vagy egyéb tanácsadást. 
Az előzetes egyeztetések alapján ennek a havi költsége 30.000,-Ft-ot jelentene az 
önkormányzat számára.  
Javaslom a testületnek, hogy támogassa a szolgáltatás biztosítását első körben 
2017. szeptember 1. és 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan, a 
lakosság részére térítésmentes szolgáltatásként. 
A lakosságot pedig az augusztusi újságban tudjuk tájékoztatni, hogy mely 
időpontokban tudják igénybe venni ezt a szolgáltatást. 
 
Szabó Péter alpolgármester: Javaslom, hogy első körben szeptember-október 
hónapra biztosítsuk a szolgáltatást és a tapasztalatok alapján döntsünk az esetleges 
folytatásról. 
 
Van-e egyéb kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot.  
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Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a lakosság részére biztosítandó ingyenes 
ügyvédi ügyfélfogadásra, tanácsadásra vonatkozóan megállapodást kössön Dr. 
Perger Orsolya ügyvéddel a 2017.szeptember 1-től 2017.október 31-ig tartó 
időszakra kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:   
 

61./2017.(06.29.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
lakosság részére biztosítandó ingyenes ügyvédi ügyfélfogadásra, tanácsadásra 
vonatkozóan megállapodást köt Dr. Perger Orsolya ügyvéddel (8200 Veszprém, 
Kossuth u.10. 1/014) a 2017.szeptember 1-től 2017.október 31-ig tartó időszakra. A 
szolgáltatás díja: 30.000,-Ft/hó. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.augusztus 15. (a szerződéskötésre) 
 
8.napirend -  Fényszarvas Szociális Szövetkezet együttműködési javaslata 

Gyarmati Katalin polgármester: A FÉNYSZARVAS Szociális Szövetkezet egy 
együttműködési ajánlattal keresett meg Bennünket. 
A Szövetkezet a törvényi előírásoknak, hogy megfeleljen, szeretné, ha 
Önkormányzatunk csatlakozna tagként, ezért szolgáltatásaikat a rendezvényeinken 
való programok színesítésére és vendégeink szórakoztatására ajánlották fel. 
Ajánlatukat részletesebben olvashattátok. Településünkön éves szinten több 
rendezvényt is szervezünk, amelyekre igénybe vehetnénk a Szövetkezet által 
ajánlott programokat, szolgáltatásokat. Programjaink szervezésénél mindig nagy 
nehézséget okoz olyan megbízható és kedvező áron dolgozó vállalkozókat keresni, 
akik színvonalas foglalkozást biztosítanának vendégeink számára. 
A Szövetkezet egyszeri belépési díjat kér, 30.000,-Ft-ot, s ezzel a hozzájárulással 
kedvező áron vehetnénk igénybe az összes tevékenységüket, egyéb kötelező 
feladatot nem jelentene számunkra. Településünkön is sok kézügyességgel 
rendelkező hölgy van, akik festenek, horgolnak, gyöngyöt fűznek, agyagoznak, stb., 
akiket szintén érdemes lenne megkeresni, hogy csatlakozhatnak a szövetkezethez. 
A képviselők támogathatónak tartották a javaslatot. 
 
Van-e egyéb kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem egyéb érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot.  
 
Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat tagként csatlakozzon a Fényszarvas 
Szociális Szövetkezethez s biztosítsa a 30.000,-Ft összegű egyszeri belépési díjat, 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:   
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62./2017.(06.29.) KT. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
tagként csatlakozni kíván a Fényszarvas Szociális Szövetkezethez (8200 Veszprém, 
Rózsa u.13.). A csatlakozáshoz szükséges 30.000,-Ft összegű egyszeri belépési 
díjat 2017.évi költségvetéséből biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.július 30. 
 

9. napirend - A repülőtér ingatlanokat érintő együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 

Gyarmati Katalin polgármester: A jelentős értékű vagyonhoz kapcsolódóan a 
témakörben javasolta a zárt ülés elrendelését. A zárt ülés elrendelésének 
lehetőségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. 
törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában rögzített felhatalmazás biztosítja. 
Szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a repülőtér ingatlanokat érintő együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata napirend esetében zárt ülés keretében folytassuk 
munkánkat, mivel a nyilvános tárgyalás az önkormányzati érdekeket sértené, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
 A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
63./2017.(06.29.) KT. határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „A 
repülőtér ingatlanokat érintő együttműködési megállapodás felülvizsgálata” című 
napirendet zárt ülésen tárgyalja. 
A zárt ülés elrendelését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 
CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában rögzített felhatalmazás alapján 
állapította meg a Képviselő-testület. A jelentős értékű vagyonhoz kapcsolódóan az 
önkormányzat üzleti érdekét sértené a napirend nyilvános tárgyalása. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
Egyén észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester a 
nyílt ülést 18.05 órakor berekesztette. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta 
munkáját. 
 
A zárt ülés befejezését követően a Képviselő-testület 18.45 órakor nyílt ülésen 
folytatta munkáját, a jelenlévő képviselők száma 5 fő. 
 
Gyarmati Katalin polgármester tájékoztatta a képviselőket az elmúlt és az előttünk 
álló időszak eseményeiről: 

- nem vettem ki szabadságot május 29-30-án, június 19-20-án ás 26-27-én 
sem. Viszont június 12-én igen. 

- július 1-jén (szombaton) Öveges János képviselő úrral képviseljük 
településünket Lovason, a polgármesterek fogathajtó versenyén 

10 
 



- TOP-os pályázattal kapcsolatosan ismét kértek tőlünk egy listát, hogy mire 
szeretnénk pályázni. Kettő pályázatot nyújthat be minden önkormányzat. 
Szeretnénk még egyszer benyújtani a felső buszmegállónál lévő csomópont 
kiépítésére és járda építésére a pályázatot, hiszen kész anyaggal 
rendelkezünk. A másik pályázati lehetőségünk a bölcsőde megépítésére 
irányulna. Pályázatíróval a kapcsolatot már felvettük. Aug. 15. a beadási 
határidő. 

- Augusztus 11-én (pénteken) lesz a településünkön a Király Büfé által 
szervezett István, a király színdarab bemutatása, Varga Miklós 
főszereplésével, 3.500,-Ft-os jegy áron. Önkormányzatunk ingyen biztosítja az 
iskola alatti területen lévő focipályát a rendezvény lebonyolítására. 

- augusztus 19-én (szombaton) lesz az ünnepségünk a katolikus templomban, 
majd a Nemzedékek Házában folytatódik a kulturális program, ami tűzijátékkal 
zárul 

 
Szabó Péter alpolgármester: Javasolnám, hogy az egész rendezvény megtartása a 
Nemzedékek Háza udvarán történjen, úgy, ahogy ez régebben is volt. Láthatjuk, 
hogy ezen a programon a település lakosai szép számmal vannak jelen, és sajnos 
nem férnek be ennyien a katolikus templomba. Az ünnepi szent mise úgyis másnap 
van, ami már természetesen a templomban történik. 
 
Öveges János képviselő: Csatlakozom én is az ötlethez. Az önkormányzati díjak, 
kitüntetések átadására nem a templom a legjobb hely. A Nemzedékek Háza udvara 
teljesen megfelelő erre az alkalomra. 

 
Gyarmati Katalin polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület határozatban 
döntsön az ünnepség helyszínéről. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a 2017.évi Szent István napi ünnepség megrendezésére 
2017.augusztus 19-én kerüljön sor, a helyszíne pedig a Nemzedékek Háza ingatlana 
legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
70./2017.(06.29.) KT. határozat 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
2017.évi Szent István napi ünnepség megrendezésére 2017.augusztus 19-én kerül 
sor, a helyszíne pedig a Nemzedékek Háza ingatlana. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
Gyarmati Katalin polgármester: 

- Máté József lakos ismét levelet írt, fekvőrendőr ügyében a Rákóczi utcában. 
Szerinte minden lehetőséggel támogatjuk a dömperforgalmat, hiszen a 
Rákóczi u. és Kossuth u. kereszteződéséhez is azért tettünk stop táblát, hogy 
a kerékpárosok és az autósok ne akadályozzák a dömperforgalmat. 
Kerékpárút sincs a faluban, mi csak a járdát kijelöltük kerékpárútnak, ezzel is 
biztosítva a teherautók gyors száguldását az úton. 
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