
Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata 
Petőfi S. u. 12.

 10./2014.
Jegyzőkönyv

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 05-
én 15.00 órai  kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén.

Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.

Jelen  vannak:  Iványi  András  polgármester,  Gyarmati  Katalin  alpolgármester,  Öveges 
János képviselő, Szabó Péter képviselő.
Hiányzik:  Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Fodor 
Márton képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző

Napirend:          

1. Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és  gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról

2. Óvodavezetői pályázat kiírása
3. Óvoda felvételi körzetének meghatározása
4. Hidroplan-Nord Kft.kérelme
5. Hajnal Lajos kérelme – 0124/2 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása
6. Szivárvány Óvoda kérelme
7. Horváth Györgyné szociális kölcsön kérelme (zárt ülés)

Iványi  András  polgármester  köszöntötte  Sajtos  Ildikót,  a  Szociális  Alapszolgáltatási 
Központ  intézményvezetőjét,  Takács  Jánosné  megbízott  óvodavezetőt,  a  megjelent 
képviselőket,  Szántód László  jegyző  urat,  Baloghné Orth  Harietta  szociális  ügyintézőt, 
Varga Valér pénzügyi csoportvezetőt és Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt. Megállapította, 
hogy a testület – 4 fővel - határozatképes. Ismertette az írásos napirendet, melynek során 
elmondta, hogy a 7. napirendet zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület és a nyílt  
ülés  Vegyes  ügyei  alatt  a  Szivárvány  Óvoda  felújításáról  lesz  szó.  A  jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkérte Gyarmati Katalin alpolgármestert és Öveges János képviselőt.
Az ismertetett és kiegészített napirenddel, a jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület 
egyhangúlag – 4 igen szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett.

1. napirend -  Beszámoló a 2013.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról

Iványi András polgármester megköszönte Sajtos Ildikó intézményvezetőnek a részletes, 
sokoldalú  megvilágítású,  mérőszámokkal,  összehasonlítási  adatokkal  készített 
beszámolóját.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gytv.) 
96. §.  (6) bekezdése alapján minden év május 31-ig átfogó értékelést kell  készíteni  a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, majd a testület döntését követően 
meg kell küldeni a gyámhatóságnak 
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Az  anyag  két  részből  tevődik  össze,  egyik  részét  adja  a  Balatonalmádi  Szociális 
Alapszolgáltatási  Központ  vezetőjének  beszámolója  (mivel  e  területen  ellátandó 
feladatokat társulási megállapodás alapján ők látják el), a másik részét pedig a Hivatal  
által készített beszámoló az általunk ellátott feladatokról.
Vitára bocsátotta a napirendet.

Sajtos  Ildikó intézményvezető  elmondta,  hogy  azért  ilyen  tekintélyes  terjedelmű  a 
beszámoló, mert valamennyi társtelepülés valamennyi ellátási feladatainak teljesítéséről 
szól.  Az  Alapszolgáltatási  Központhoz  2007-ben  csatlakozott  Szentkirályszabadja  a 
személyes gondoskodás nyújtás tekintetében. 
Alapszolgáltatás keretében biztosítjuk Szentkirályszabadján:
1. a házi segítségnyújtást
2. a nappali szociális ellátást (idősek klubja)
3. a családsegítést
4. a gyermekjóléti szolgáltatást.
Kiemelt cél a gyermekjóléti szolgáltatás rentábilissá tétele.

A jelenlévők részéről nem érkezett észrevétel, hozzászólás, Iványi András polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki  egyetért  a  két  dokumentum  alapján  az  önkormányzat  2013.  évi  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi  feladatainak  átfogó  értékeléséről  szóló  beszámolóval,  kérem, 
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 4 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

33./2014.(VI.05.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  Képviselő–testülete 
elfogadja az Önkormányzat 2013. évi  gyermekjóléti  és gyermekvédelmi 
feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót.
Felelős:Iványi András polgármester
Határidő: 2014.június 18. (megküldésre)

2. napirend - Óvodavezetői pályázat kiírása

Iványi  András polgármester  ismertette  a  napirendet.  A Szivárvány  Óvoda  megbízott 
vezetőjének megbízása 2014. július 31-ig szól, ezért újra aktuális az óvodavezetői állás 
betöltésére a pályázati kiírás meghirdetése. A megbízás 5 évre szól. 
A vonatkozó jogszabályok és a megszabott határidők miatt a pályázat kiírásáról ismételten 
gondoskodni kell. A jogszabályokban előírt határidők figyelembevételével az óvodavezetői 
álláshely  betöltésére  2014.augusztus  29-től  kerülhet  sor.  A  pályázati  kiírásban  a 
korábbiakhoz hasonlóan rögzíteni kívánjuk, hogy eredménytelenné nyilvánításának jogát 
az Önkormányzat fenntartja.
Mivel Takács Jánosné megbízott  intézményvezetői megbízása 2014.július 31-ig szól, a 
vezetői  feladatok  ellátásának  folyamatos  biztosítása  érdekében  szükséges  ezt 
meghosszabbítani az új intézményvezetői megbízásról szóló döntésig. (2014.augusztus 
28-ig).
Vitára bocsátotta a napirendet.

A  jelenlévők  egyetértettek  az  óvodavezetői  pályázat  kiírásával,  Iványi  András 
polgármester szavazásra bocsátotta először a pályázat kiírását.
Aki  egyetért  azzal,  hogy a Képviselő-testület  pályázatot  írjon ki  a Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására az írásos előterjesztésben foglalt 
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feltételek szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 4 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

34./2014.(VI.05.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
ír  ki  a  Szentkirályszabadjai  Szivárvány Óvoda óvodavezetői  feladatainak 
ellátására. A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.
Felelős: Iványi András polgármester
Szántód László jegyző (a pályázat kiírásáért)
Határidő:2013.június 18. (a pályázat kiírásáért)

Iványi  András polgármester  ezt  követően  szavazásra  bocsátotta  Takács  Jánosné 
megbízott  óvodavezető  2014.  augusztus  1-től  történő  ismételt  megbízását  az 
óvodavezetői  pályázat  elbírálásáig,  de legkésőbb 2014.  augusztus 28-ig.  Aki  egyetért, 
kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 4 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

35./2014.(VI.05.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2014. 
augusztus 1-től megbízza Takács Jánosnét (8200. Veszprém, Lóczy Lajos 
u.  33.)  a  Szentkirályszabadjai  Szivárvány  Óvoda  megbízott  vezetői 
feladatainak ellátására a következő óvodavezetői pályázat elbírálásáig, de 
legkésőbb 2014. augusztus 28-ig.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2014.július 31.

Dr.  Kun  Gazda  Melinda  képviselő  15.10  órakor  megérkezett,  a  jelenlévő  képviselők 
létszáma 5 főre emelkedett. 

3. napirend - Óvoda felvételi körzetének meghatározása

Iványi  András polgármester:  A  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.évi  CXC.törvény 
rendelkezik arról, hogy az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető 
fel. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében 
lakik vagy ahol szülője dolgozik. 
A  fentiekhez  kapcsolódóan  a  települési  önkormányzat  közzéteszi  az  óvoda  felvételi 
körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni 
azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Az  óvodai  felvételi  körzethatárt  a  települési  önkormányzatnak  kell  megállapítani. 
Javaslatunk az, hogy a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda  felvételi körzete egyezzen 
meg Szentkirályszabadja közigazgatási területével.
Vitára bocsátotta a napirendet.

A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Iványi András polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Szivárvány Óvoda felvételi körzethatárát a 
Szentkirályszabadja település közigazgatási területével egyezően állapítsa meg, kérem, 
kézfeltartással szavazzon.
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A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

36./2014.(VI.05.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Szentkirályszabadjai  Szivárvány  Óvoda  felvételi  körzethatárát  a 
Szentkirályszabadja település közigazgatási területével egyezően állapítja 
meg. 
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: 2014.június 5.

4. napirend - Hidroplan-Nord Kft.kérelme

Iványi  András  polgármester  ismertette  a  napirendet.  A Veszprém-Szentkirályszabadja 
repülőteret  a  tulajdonos  BudaWest  Zrt-vel  kötött  szerződés  alapján  használó  és 
üzemeltető Hidroplan-Nord Kft. kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz.
A  repülőtérről  kivonuló  honvédség  2004-ben  lemondott  az  üzemeltetési  engedélyről, 
jogosultságról,  ezért  a  légtér  használati  engedély  is  megszűnt.  A  repülőtér  nem 
rendelkezik kijelölt légtérrel, ezért alkalmanként a repülőtér felett áthaladó és a repülőtéren 
üzemeltetett kisgépek repülése során veszélyes helyzetek alakultak ki. A BudaWest Zrt. 
helyett pótolja a hiányosságot a Hidroplan-Nord Kft., igénylést kíván benyújtani a Nemzeti 
Légtér  Koordinációs  Munkacsoporthoz,  melyhez  kéri  a  Képviselő-testület  nyilatkozatát, 
hozzájárulását.
Javaslom a hozzájárulás megadását.

A képviselők támogatták a javaslatot, a hozzájárulást a Hidroplan-Nord Kft. részére.

Iványi  András polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki támogatja, hogy  a 
Hidroplan-Nord Kft. a szentkirályszabadjai repülőtér körzetében ATZ és Koordinált légtér 
(Dropzone)  igénylést  nyújtson  be  a  Nemzeti  Légtér  Koordinációs  Munkacsoporthoz, 
kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

37./2014.(VI.05.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a 
Veszprém-Szentkirályszabadja  IV.kategóriájú  repülőtér  szerződéses 
üzembentartója,  a  Hidroplan-Nord  Kft.  a  repülőtér  körzetében  ATZ  és 
Koordinált  légtér  (Dropzone)  igénylést  nyújtson  be  a  Nemzeti  Légtér 
Koordinációs Munkacsoporthoz.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2014.június 10. (hozzájáruló nyilatkozat aláírására)

5. napirend - Hajnal Lajos kérelme – 0124/2 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

Iványi  András  polgármester:  Hajnal  Lajos  kérelemmel  fordult  Önkormányzatunkhoz, 
miszerint szeretné bérbe venni az Önkormányzat tulajdonában lévő, 0124/2 hrsz-ú volt 
honvédségi  ingatlant.  A területet  lakhatás  és  állattartás  céljára  igényelné,  a  lakhatás 
fejében az állagmegóvó felújításokat elvégezné, az állattartáshoz szükséges mobil istállót 
(lovak tartására) a területen helyezné el.
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A területet Önkormányzatunk a többi volt honvédségi ingatlannal együtt, igénylés alapján 
ingyenesen kapta meg az államtól. A Kő-hegyen található, e területet is érintően készült el  
a korábbi években Szentkirályszabadja Község erdészeti közjóléti, zöldövezeti fejlesztési 
terve az Állami Erdészeti Szolgálatának közreműködésével. E tervek alapján nyújtottunk 
be pályázatot  „A Kő-hegyi ökoturisztikai parkerdő Szentkirályszabadján” címmel. Sikeres 
pályázat  esetén  kialakításra  került  volna  erdei  tanösvény,  tornaösvény,  pihenőhelyek, 
kilátó,  valamint  a  0124/2  hrsz.-ú  ingatlanon  erdei  oktatóközpont.  Sajnos  a  pályázaton 
támogatás nem nyertünk.
Az elkészült program és a terület adottságai alapján célszerű lenne a Kő-hegy ezen részét 
továbbra  is  a  fejlesztési  tervben  meghatározottak  szerint  kezelni  és  hasznosítani.  A 
kérelmező által vázolt tevékenység végzésére a rendezési terv nem ad lehetőséget.
Javaslom, hogy Hajnal Lajos területhasznosításra vonatkozó kérelmét a Képviselő-testület 
ne támogassa.
Vitára bocsátotta a napirendet.

Szabó Péter képviselő: Korábban arról volt szó, hogy az Újkuti Vadásztársaság bérelné a 
felújítás  fejében  az  ingatlant.  Ez  nem  valósult  meg.  Valamit  kezdeni  kellene  az 
állagmegóvás,  karbantartás  érdekében.  Ki  kellene  használni  a  lehetőséget  megfelelő 
jelentkező esetén.

Iványi  András polgármester:  A  vadásztársaság  mégsem  jelentkezett,  út, 
megközelíthetőség nem biztosított, a terület besorolása sem teszi lehetővé Hajnal Lajos 
kérelmének támogatását.

Öveges János képviselő Szabó Péter képviselő gondolatát támogatta. A jelentkezőt meg 
kell kérdezni, pontosan mit akar tenni.

Szabó  Péter képviselő  az  ingatlan  karbantartása  miatt  javasolta  volna  a  kérelem 
támogatását.

Iványi  András polgármester  az  értékesítést  is  fontolóra  venné  a  rendezési  terv 
módosítását  követően.  A jelenlegi  helyzetben  nem javasolta  Hajnal  Lajos  kérelmének 
támogatását az ismertetett okok miatt.
Szabó Péter képviselő ismételten azt  javasolta,  hogy meg kell  kérdezni  Hajnal  Lajost, 
pontosan mit akar, milyen feltételekkel, ne utasítsuk el kategorikusan.

Gyarmati  Katalin alpolgármester:  A  rendezési  tervet  kellene  módosítani  a  várható 
igények szerint és azt követően hasznosítót keresni.

Iványi András szavazásra bocsátotta a napirendet a javaslatok figyelembe vételével. Aki 
elutasítja Hajnal Lajos kérelmét  az Önkormányzat tulajdonában lévő, 0124/2 hrsz-ú volt 
honvédségi ingatlan bérbevételére vonatkozóan, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A testület 2 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

38./2014.(VI.05.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata nem utasítja el Hajnal Lajos 
(Veszprém,  Rigó  u.4.)  kérelmét  a  0124/2  hrsz.-ú,  önkormányzati 
tulajdonban  lévő  ingatlan  bérbeadására  vonatkozóan,  azonban  a  terület 
megfelelő,  jogszerű  hasznosítása  érdekében  kezdeményezi  a  hatályos 
rendezési terv szerinti besorolásának valamit a terület hasznosítási céljának 
felülvizsgálatát.
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Felhatalmazza  Iványi  András  polgármester  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.június 25. (értesítésre)

6. napirend – Szivárvány Óvoda kérelme

Iványi András polgármester: Takács Jánosné megbízott óvodavezető írásban kérte, hogy 
a  Képviselő-testület  engedélyezze  az  intézmény  számára,  hogy  2014.június  13-án 
(pénteken) nevelés nélküli munkanapot tartsanak. E napon a konyha sem működne.
Javaslom a kérés támogatását.

A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Iványi András polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet.
Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  Szivárvány  Óvoda  2014.  június  13-án  nevelés  nélküli 
munkanapot tartson, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

39./2014.(VI.05.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2013.június 13-án 
(pénteken) nevelés nélküli munkanapot tartson.

7. napirend – Vegyes ügyek 

- Szivárvány  Óvoda  bővítése,  óvoda  konyha  felújítása  -  
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok  
fejlesztési támogatásának szerződésmódosítási kérelme

Iványi  András polgármester  a  látványterv  bemutatásával  ismertette  a  napirendet.  A 
bővítés  a  rendelkezésre  álló  pénzeszközök  felhasználásával  történne,  amelyhez 
engedélyezési terv szükséges. 
A  kötelező  önkormányzati  feladatot  ellátó  intézmények  fejlesztésére,  felújítására 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata bruttó 25.000.000,-Ft. vissza nem térítendő 
támogatást nyert el, amelyet a Szivárvány óvoda felújítására, karbantartására fordíthat. A 
támogatás felhasználásának végső határideje 2014. december 31.
A  bruttó  37.000.000,-Ft.  összegű  pályázatunk  -  melyből  a  Szivárvány  Óvoda  egy 
csoportszobával történő bővítését kívántuk volna megoldani – szóbeli tájékoztatás szerint 
nem nyert.
Az  adósságkonszolidációban  részt  nem  vett  települési  önkormányzatok  fejlesztési 
támogatás  céljára  Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzata  43.952.795,-Ft.  vissza 
nem térítendő támogatást nyert, a támogatási összeg felhasználásának végső határideje 
2015. december 31. A támogatást meghatározott célokra lehet felhasználni, ezen célokat 
az  igénylés  beadásakor  részleteztük,  az  erről  szóló  táblázatot  korábban  megküldtük 
Önöknek.
A 44 millió Ft felhasználásáról szóló támogatási szerződés 41. és 42. pontjai lehetőséget 
adnak  arra,  hogy  a  támogatás  felhasználásával  kapcsolatban  módosítást 
kezdeményezzünk.
Tekintettel  arra,  hogy az óvoda épület  egy csoportszobával  történő bővítésére igényelt  
bruttó  37 MFt-os pályázat  nem nyert  támogatást,  kezdeményezem, hogy a 44 MFt-os 
támogatási  igényünket  módosítsuk aszerint,  hogy kezdeményezzük az új  csoportszoba 
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kialakításának engedélyezését e pénzkeret terhére.
A módosítást követően (támogatás esetén) az alábbiak szerint alakulna a mintegy 44 millió 
Ft-os támogatás felosztása:
A keretösszegből 35.165.926,-Ft-ot a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda bővítésére 
1.443607,-Ft-ot  a  települési  utak  javítására,  kátyúzására,  990.600,-Ft-ot 
Szentkirályszabadja rendezési tervének módosítására és egységes szerkezetbe történő 
foglalására  és  6.352.662,-Ft-ot  pedig  a  Szivárvány  Óvoda  konyha  berendezéseinek 
felújítására, korszerűsítésére, cseréjére fordíthatnánk.
Az  óvoda  konyhájának  eszközeit  érintő  fejlesztések  körében  a  8/2013.  (III.29.)  BM 
rendelet  alapján  nyert  felújítási,  karbantartási  támogatási  keretből  is  kívánunk 
eszközbeszerzésre fordítani 2,5 millió Ft-ot.
Vitára bocsátotta a napirendet.

A jelenlévők a látványterv és az elhangzottak alapján támogatták az óvoda felújítását az 
elhangzottak szerint.

Iványi András polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  Képviselő-testület  kezdeményezze  az 
adósságkonszolidációban  részt  nem  vett  települési  önkormányzatok  fejlesztési 
támogatása  céljából  létrejött  Támogatási  Szerződés  módosítását  aszerint,  hogy  a 
rendelkezésre álló 43.952.795,-Ft keretösszegből 35.165.926,-Ft-ot a Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda bővítésére, 1.443607,-Ft-ot a települési utak javítására, kátyúzására, 
990.600,-Ft-ot  Szentkirályszabadja  rendezési  tervének  módosítására  és  egységes 
szerkezetbe történő foglalására és 6.352.662,-Ft-ot  pedig  a Szivárvány Óvoda konyha 
berendezéseinek  felújítására,  korszerűsítésére,  cseréjére  kíván  fordítani,  kérem, 
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

40/2014.(VI.05.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  197033 
számú,  az  adósságkonszolidációban  részt  nem  vett  települési 
önkormányzatok  fejlesztési  támogatása  céljából  létrejött  Támogatási 
Szerződés módosítását kezdeményezi aszerint, hogy a rendelkezésre álló 
43.952.795,-Ft  keretösszegből  35.165.926,-Ft-ot  a  Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda bővítésére, 1.443607,-Ft-ot a települési utak javítására, 
kátyúzására,  990.600,-Ft-ot  Szentkirályszabadja  rendezési  tervének 
módosítására és egységes szerkezetbe történő foglalására és 6.352.662,-
Ft-ot  pedig  a  Szivárvány  Óvoda  konyha  berendezéseinek  felújítására, 
korszerűsítésére, cseréjére kíván fordítani.
Felhatalmazza  Iványi  András  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Iványi András polgármester
Határidő: 2014.június 30.(a módosítási kérelem megküldésére)

- Óvoda felújítás-bővítés tervező megbízása

Iványi András polgármester: Árajánlatot kértünk a Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda 
(205 hrsz.-ú) épület felújítására és bővítésére vonatkozó tervezési munkák elvégzésére.
A tervezésre 3 db árajánlat érkezett, melyek a gépészeti tervezést nem tartalmazzák.
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