
Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata 
Petőfi S. u. 12.

12./2014.

Jegyzőkönyv

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-
én 17.00 órai  kezdettel megtartott Közmeghallgatásán.

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

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

Napirend:

1. Veszprémi  Rendőrkapitányság  Szentkirályszabadja  közrendjéről  és 
közbiztonságáról szóló beszámolója

2. Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztató

3. Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
módosítása 

4. Vegyes ügyek 

Iványi András  polgármester köszöntötte a lakosság részéről megjelent mintegy 10 főt, 
Miklósi  György  rendőr  főhadnagyot  a  Veszprémi  Rendőrkapitányság  Közrendvédelmi 
Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály vezetőjét, 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 – 5 
fővel  -  határozatképes.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Sikosné  Szücs  Marianna  és  Fodor 
Márton képviselőket kérte fel. A hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 5 igen 
szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett.
Ismertette  a  napirendet,  amellyel  a  testület  egyhangúlag  –  5  igen  szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett.

Iványi  András polgármester  elmondta,  hogy  az  Önkormányzati  törvény  alapján  a 
közmeghallgatás  fontossága,  hogy  a  megjelentek  személyesen  mondhassák  el 
véleményüket,  elsősorban  közügyeket  érintő  kérdéseket  tehessenek  fel  a  Képviselő-
testület  felé,  amelyre  –  amennyiben  elegendő  információ  áll  rendelkezésre  –  szóban 
választ kapnak vagy a meghatározott határidőn belül írásban juttatják el az érintett részére 
az információt.
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1. napirend  -  Veszprémi  Rendőrkapitányság  Szentkirályszabadja 
közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolója

Iványi  András  polgármester  megköszönte  a  rendőrkapitányság  részletes,  hasznos 
információkat  tartalmazó  beszámolóját,  amelyet  valamennyi  képviselő  elektronikusan 
megkapott, megismerhette azt. A jelenlévők beletekinthetnek.
Megköszönte a rendőrség munkáját, kérte a további együttműködést.
Vitára bocsátotta a beszámolót, s megadta a szót a Rendőrkapitányság képviselőjének, 
amennyiben szükségét látja, néhány dolgot a beszámolóból kiemelni, kiegészíteni.

Miklósi György r.főhdgy. köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a községben 2013. 
évben  32  regisztrált  bűncselekmény történt,  az  előző  évben  28,  minimális  emelkedés 
történt, de ha kronológiában, több évre visszamenőleg vizsgáljuk, megállapítható, hogy 
25-30 között mozog a bűncselekmények száma. A közterületi bűncselekmények száma 9 
volt,  a  többi  nagyrészt  vagyon  elleni,  illetve  garázdaság  egy-egy  esetben,  személyi 
sérüléssel járó verekedés is előfordult. Megállapítható, hogy a környező településekhez 
viszonyítva Szentkirályszabadja közrendje jónak mondható. A rendőrkapitányság tavaly és 
az azt megelőző évben közvélemény kutatást végzett a településen, melynek eredménye 
ként  megállapítható,  hogy  a  lakosság  elégedett  a  közbiztonsággal,  biztonságban  érzi 
magát környezetében. Ismertette a közelmúltban történt betöréses bűncselekményt, amely 
a  rendőrség  részéről  eredménnyel  zárult,  sikerült  a  tetteseket  előállítani.  Számos 
bűncselekményt  követtek  el,  ez  a  kör  remélhetőleg  hosszú  ideig  nem veszélyezteti  a 
környéket.  A  rendőrkapitányság  továbbra  is  nagy  hangsúlyt  fektet  a  megelőzésre, 
prevencióra,  a  településen  való  rendszeres  jelenlétre.  Közlekedésbiztonsági 
ellenőrzésekre  is  gyakran  sor  kerül,  amelyben  a  sebességmérés,  alkoholvizsgálat  is 
megjelenik.  A Polgárőrséggel  továbbra  is  kiváló  a  kapcsolat,  rendszeresen  eljárnak  a 
megbeszélésekre,  számíthatnak  az  együttműködésükre.  Az  önkormányzattal  is 
rendszeres a kapcsolattartás, jó az információáramlás. Megköszönte a segítőkész munkát.
A jelenlévők részére lehetőséget biztosított kérdéseik megfogalmazására.

Máté József  Rákóczi  utcai  lakos:  Az utcába,  a  településre 30 és 40 km-es korlátozó 
táblákat  tettek ki, de azt tapasztalja, hogy 50-60 km-es sebességgel közlekednek a nagy 
teherautók naponta legalább 15. Hatalmas porfelhőt kavarnak az utca végén, amely belepi  
az  egész  környéket.  Legalább  két  fekvőrendőrt  kellene  odatelepítenie  az 
önkormányzatnak.

Miklósi  György r.fhdgy.:  Fokozottabb  jelenlétet,  szükség  esetén  intézkedést  ígért  a 
gyorshajtókkal szemben.

Sikosné Szücs Marianna képviselő:  Az elmúlt évi  közmeghallgatáson is szóvá tette a 
kerékpárosok közlekedési szabálytalanságát. A Rákóczi utcát nem használják, az úttesten 
közlekednek, amely folyamatos balesetveszély forrása. 

Miklósi  György r.fhdgy:  Ismert  előttük  a  probléma.  Elmondta,  hogy  jelenleg  és  a 
következőkben  is  folyamatosan  kiemelt  ellenőrzés  folyik  a  kerékpáros  közlekedőkkel 
kapcsolatban. Lakott területen 16 éven felüli személy például nem közlekedhet a járdán 
kerékpárral.  Az  autós  kontra  kerékpáros  ellentét  folyamatosan  jelen  van.  A közterületi  
szolgálat  július  1-től  sűrűbb  lesz,  amely  kiterjed  a  helyi  problémák  kezelésére  is.  A 
beérkező észrevételek, megoldandó feladatok tekintetében intézkedési terv készül és az 
alapján lehetőségeik szerint kiszűrik a szabálytalankodókat.
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Egyed József Zrínyi utcai lakos szerint az a probléma, hogy a kerékpárút Kossuth utcai 
szakaszán két helyen olyan nagyot üt, hogy még egyszer azon senki sem kíván elhaladni. 
Ezért kerülik ki és mennek szabálytalanul az országúton, pedig a Rákóczi utcai szakasz 
kiváló minőségű. A problémás kárszegélyeket kellene kiiktatni.
Egyéb hozzászólás nem érkezett  a Rendőrkapitányság beszámolójához, Iványi  András 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki  egyetért  a  Veszprémi  Rendőrkapitányság  Szentkirályszabadja  közrendjéről  és 
közbiztonságáról szóló 2013. évi beszámolójával, kérem, kézfeltartással szavazzon.

A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

43./2014.(VI.19.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a  Veszprémi  Rendőrkapitányság  Közrendvédelmi  Osztályának 
Szentkirályszabadja  község  2013.  évi  közrendjéről  és  közbiztonságáról 
szóló beszámolóját.

Iványi András polgármester megköszönte a Veszprémi Rendőrkapitányság munkáját és 
további sikeres együttműködést remélve elköszönt Miklósi György r.fhdgy-tól.

2. napirend  -  Szentkirályszabadja  Községért  Közalapítvány  2013.  évi 
tevékenységéről szóló tájékoztató

Iványi  András  polgármester:  A  megújult  összetételű  közalapítvány  elkészítette  és 
továbbította  a  kötelező  tartalmi  elemekkel  összeállított  tájékoztatóját.  Az  elnök  családi 
okok miatt nem tud jelen lenni, de amennyiben olyan kérdés merül fel, amelyre információ 
hiányában most nem tudok választ adni, írásban – a megfelelő határidő betartásával – 
továbbítjuk az érintett felé.
Vitára bocsátotta a tájékoztatót.

A jelenlévők részéről  nem érkezett  hozzászólás,  kérdés a beszámolóval  kapcsolatban, 
Iványi András polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki  egyetért  a Szentkirályszabadja Községért  Közalapítvány 2013. évi  tevékenységéről 
szóló tájékoztató írásos tartalmával, kérem, kézfeltartással szavazzon.

A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

44./2014.(VI.19.) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány 2013. évi beszámoló je-
lentését.

Iványi András polgármester ismét köszöntötte a község megjelent polgárait és kérdéseik 
megfogalmazására kérte őket.

Máté József Rákóczi utcai lakos: Két alkalommal írásban megkereste a polgármester urat 
azzal kapcsolatban, hogy miért nem Felsőörs felé közlekednek a bányát megközelítő ka-
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mionok, de érdemi választ nem kapott. Miért engedélyezi a poros, sürgetően felújításra 
szoruló  útszakaszon  a  túlsúlyos  teherautók  közlekedését?  Az út  rendbetétele  lenne  a 
megoldás, de heti kétszeri locsolás is segítene valamit. A felszálló por egészségre káros, a 
begyűjtött esővizet barnára színezi.

Iványi András polgármester: Valóban levelezésben vannak a hivatalon keresztül a szak-
értő kollégák bevonásával,  de nem egyszerű a megoldás. A felvetéseit értjük,  de több 
szempontot figyelembe kell venni.

Máté József lakos: Ha már egyszer engedélyezik a kamionok közlekedését, arra is kelle-
ne fordítani, hogy az utat rendbe tegyék. Ha nincs rá pénz, tiltsák ki a faluból a teherautó-
kat. Az úthasználati engedélyt az önkormányzat adta ki, ezzel hozzájárult a lakosság kör-
nyezetének szennyezéséhez.

Egyed József Zrínyi utcai lakos: Nyáron hatalmas porfelhő száll, beborít mindent. Reggel 
6 órától nagy zajjal, porral közlekednek a teherautók. Az ott lakók életminőségét jelentő-
sen rontja a fennálló probléma.

Máté Józsefné lakos: Azért közlekednek a falun keresztül a teherautók, mert itt nem kell  
útdíjat fizetni. Ne a lakosság rovására engedje a polgármester a vállalkozó tevékenységét.

Iványi András polgármester: Felhívta a figyelmet, hogy folyton ne az ő személyét szólít-
sák meg, a polgármester hatásköre korlátozott, a Képviselő-testület dönt a községet érintő 
ügyekben. Az önök leveléről tájékoztatást kaptak, keressük a megoldást, de több olyan 
fontos feladat áll előttünk, amely legalább ilyen horderejű.

Máté Józsefné lakos: A kamionok letakaratlanul szállítják a murvát, rendet kellene végre 
tenni.

Egyed József lakos: Mi is érünk annyit, mint a többi lakos, jöjjenek ki a képviselők néhány 
órára, majd tapasztalják az elmondottakat.

Iványi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, véleményeket, írásban fog 
válaszolni az elhangzottakra.

Máté József lakos konkrét választ vár.

Iványi András polgármester megkérdezte, van-e még egyéb kérdés a lakosság részéről. 
Több észrevétel nem hangzott el, Iványi András polgármester 17.45 órakor lezárta a Köz-
meghallgatást és szünetet rendelt el.
Az ülés a szünetet követően 17.50 órakor változatlan létszámú – 5 fő – Képviselő-testület 
jelenlétével folytatódott.

3. napirend -  Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  
   módosítása 

Iványi András  polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal az elmúlt időszakban 
az  összes érintett  önkormányzat  vonatkozásában átfogó ellenőrzést  tartott  a  hivatalok 
szervezeti és működési szabályzatának vonatkozásában. Az észrevételeket és a törvé-
nyességi felhívás tartalmát a jegyző úr által elkészített írásos előterjesztésből megismer-
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