
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata  
Petőfi S. u. 12. 
 
4./2015. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
március 26-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Dr. Kun 
Gazda Melinda képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő,Kovácsné Szabó Csilla 
képviselő, Szabó Péter alpolgármester, Öveges János képviselő. 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző 
 
Napirend:  

1.)        Avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet előkészítése 
2.)        Települési rendezési terv felülvizsgálata 
3.) A vízi-közmű vagyon vagyonértékelése, együttműködés a 

Bakonykarszt Zrt-vel 
4.) Vízi-közmű vagyon gördülő fejlesztési terve, együttműködés a 

Bakonykarszt Zrt-vel 
5.) 2015.évi közbeszerzési terv elfogadása 
6.) Szociális étkeztetés szakmai programjának felülvizsgálata 
7.) Szivárvány Óvoda bővítése – döntéshozatal támogatási igényről 
8.) Együttműködési megállapodás a Veszprém Cholnoky 

Polgárőrséggel 
9.) Vegyes ügyek 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód 
László jegyző urat, Szalainé Raft Alexandra ügyintézőt, Kovács Zsolt műszaki 
ügyintézőt. Köszöntötte a falu lakosait is. Örömét fejezte ki, hogy érdeklődnek a falut 
érintő dolgokról. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. A mai testületi 
ülésre írásos anyag került kiküldésre. 
A napirendi pontokat három ponttal kiegészíteném: Kifogás ingatlan adásvételi 
szerződés ügyével kapcsolatban, tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról, 
Szivárvány Óvoda Alapító Okirat módosítása. A napirendek tárgyalását javaslom a 
kifogás elbírálásával kezdeni. 
Aki egyetért a módosított napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – határozathozatal nélkül - 
elfogadta a módosított napirendi pontokat. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kovácsné Szabó Csilla és Öveges János 
képviselőket.  
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
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Az ülés 17.10 órai kezdettel zárt ülés keretében folytatódott. A zárt ülést követően a 
napirendek tárgyalása 17.25 órakor nyílt ülésen folytatódott, változatlan létszámú – 7 
fő – Képviselő-testület részvételével. 
 

1. napirend - Jelentés lejárt határidejű határozatokról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést olvashattátok az írásos előterjesztésben.  
Óvoda pályázat ügyben: ahogy arról az elmúlt testületi üléseken már tárgyaltunk az 
óvoda bővítésére vonatkozó pályázati lehetőség benyújtása miatt a Támogatási 
Szerződés módosítására vonatkozó igényt nem nyújtottuk be. A korlátozott számú 
módosítási lehetőség miatt célszerű kivárni a pályázati döntést és azt követően 
kezdeményezni a változtatás átvezetését. 
Hettmann Ferenc belterületbe vonási kérelmére az eljárás folyamatban van. 
Egyéb döntéseinkhez kapcsolódó intézkedések megtörténtek. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
A testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

16./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. napirend - Avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet 

előkészítése 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A települési önkormányzat 
képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.  
A levegő védelméről szóló Korm. rendelet értelmében általános jelleggel tilos a 
hulladék nyílt téri égetése. 
2015.március 5-én hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amely 
szerint a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos. Ezért a települések belterületén a hatályos jogszabály szerint csak 
akkor van lehetőség növényi hulladék égetésére, ha e tevékenység önkormányzati 
rendeletben szabályozott, ezért indokolt a szabályozás megalkotása. 
A törvény lehetővé teszi, hogy bizonyos korlátokkal az önkormányzatok 
megengedhessék a kerti hulladék égetését. 
Olyan javaslattal éltünk a rendelet tervezetben, miszerint a belterületen keletkezett 
növényi hulladék égetésére heti bontásban két napon lenne lehetőség: szerdán 9.00-
19.00 óráig, szombaton 10.00-18.00 óráig. Figyelemmel voltunk arra, hogy a 
közfoglalkoztatottak is tudjanak égetni, illetve azért adtunk egy hétvégi időpontot is, 
hogy aki hét közben dolgozik, az is tudjon égetni. Figyelemmel voltunk arra is, hogy 
ünnepnapokon tilos az égetés, illetve kulturális rendezvények, temetések ideje alatt 
sem lehet égetni a szomszédos ingatlanokon. 
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló  törvény vonatkozó bekezdése 
szerint a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, 
határozatainak tervezetét, a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak 
tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre 
megküldi.  
Amennyiben a testület további tárgyalásra, előkészítésre alkalmasnak találja a 
tervezetet, úgy az megküldésre kerül a fentebb rögzített szervezeteknek. Az illetékes 
környezetvédelmi hatóság véleményének visszaérkezését követően fogadható el a 
rendelet-tervezet. Jelen ülésünkön határozatban kell állást foglalnunk. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
Szabó Péter alpolgármester: Előírás, hogy csak két napot lehet kijelölni? Konfliktus 
forrás lehet, hogy hét közben csak egy délután lesz lehetőség az égetésre. Javaslom 
a hétfő délutánt is 
 
Dr. Kun Gazda Melinda a szomszédos ingatlanokat pontosítani javasolta, a 
közvetlen környezet, utca megjelölését kérte. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Amennyiben a többi jelenlévő is egyetért, 
kiegészíthetjük a rendelet tervezetet a hétfői nappal és a közvetlen környezet, utca 
megjelölésével. 
 
Szántód László jegyző: A rendezvények, temetési helyszínek környezetét konkrétan 
el lehet határolni. 
 
Gyarmati Katalin polgármester a javasolt módosításokkal kiegészítve szavazásra 
bocsátotta, hogy az avar és kerti hulladék égetéséről valamint a szabadtéri 
tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet alkalmas további véleményezési 
eljárás lefolytatására.  Aki egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

17./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az avar és kerti hulladék égetéséről valamint a szabadtéri 
tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet és javasolja a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
48.§ (3) bekezdése szerint eljárás lefolytatását. 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének 
megérkezését követő testületi ülés 

 
3. napirend - Települési rendezési terv felülvizsgálata 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A település Rendezési 
tervének felülvizsgálatáról, módosításáról a tavalyi évben már döntött a testület. 
A tervet felülvizsgáló VÁROS ÉS HÁZ BT. a szükséges egyeztetések lefolytatásához 
kéri az előterjesztésben részletezett határozat elfogadását. 
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Ebben a határozati javaslatban nem szerepelnek azok a módosítási kérelmek, 
melyek egyéni, lakossági kezdeményezéseket tartalmaznak és viszonylag 
jelentősnek mondható költségigénnyel rendelkeznek. Ezekről egyeztetések 
szükségesek az érintettekkel. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő Az a szakasz már lezárult, amelynél még 
módosítást lehet kérni? Besorolás módosítási javaslata lenne. 
 
Szántód László jegyző: Lehet még javításra vonatkozó javaslat. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a település-rendezési terv felülvizsgálatáról 
szóló határozat tervezetet. 
Aki egyetért a rendezési terv módosításával az írásos előterjesztésben foglaltak 
szerint, az kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

18./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy  
megindítja Szentkirályszabadja Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását az alábbiak szerint:  

a) A 638/3 hrsz-ú közterületi bejáróval kapcsolatos módosítás  
b) Béke utca déli szakaszán a szabályozási szélesség felülvizsgálata,  
c) A  294, 295 hrsz-ú ingatlanok összevonása, közműátvezetéshez zöldsáv és 

gyalogút biztosítása  
d) Arany János utca végén (230-239 hrsz) a beépíthetőség vizsgálata.  
e) 424/4 hrsz-ú telek zöldterületbe történő sorolása  
f) Az 562/1 és 562/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosítás 
g) Kerékpárút jelölése a Szerkezeti és Szabályozási terven Meggyes-puszta, 

Felsőörs irányában  
h) Az elmúlt években történt módosítások egységes szerkezetbe foglalása 
i) A Helyi Építési Szabályzat egyes előírásainak módosítása 

 
Megbízza a Város és Ház Bt-t (1143 Budapest, Gizella u.24-26), hogy a 
fentiek vonatkozásában módosítsa Szentkirályszabadja Településrendezési 
Terveit.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges feladatok 
elvégzésére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.március 30. (tájékoztatásra) 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Öveges János képviselő is érintett az 1312 
valamint az 1311 és 1310 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a rendezési terv 
módosításában. Öveges János vállalja a szabályozáshoz kapcsolódó 
munkálatok költségeinek viselését. A tervezési díj összege 280.000,-Ft +ÁFA. 
Javaslom a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításába – a 
Város és Ház Bt megbízásába – a fenti kérelmet is bevonni. 
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Öveges János képviselő érintett, ezért a testületnek döntenie kell a 
döntéshozatalban való részvételéről. 
Szavazásra bocsátom, aki azzal ért egyet, hogy Öveges Jánost kizárja a 
testület az őt érintő napirend döntéshozatalából, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület 6 nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

19./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy nem zárja ki Öveges János képviselőt az őt érintő napirendről 
való döntéshozatalból. 

 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta az 1312 valamint az 1311 és 
1310 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a rendezési terv módosítását azzal, hogy a 
tervezési díj összegét 280.000 Ft+ÁFA összegben Öveges János vállalja. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

20./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy megindítja Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 
Tervének módosítását az 1312 valamint az 1311 és 1310 hrsz-ú ingatlanok 
vonatkozásában az erre vonatkozó kérelem alapján. 
A kérelmező Öveges János vállalja a szabályozáshoz kapcsolódó 
munkálatok költségeinek viselését. 
Megbízza a Város és Ház Bt-t (1143 Budapest, Gizella u.24-26), hogy a 
fentiek vonatkozásában módosítsa Szentkirályszabadja Településrendezési 
Terveit.  
A tervezési díj összege: 280.000,-Ft +ÁFA 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a tervezésre valamint a 
költségek biztosítására, vállalására vonatkozó megállapodások aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.április 27. (megállapodások aláírására) 

 
4. napirend - A vízi-közmű vagyon vagyonértékelése, együttműködés a 

Bakonykarszt Zrt-vel 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Az Önkormányzat 
tulajdonában levő víziközmű-vagyont értékelni kell. 
A BAKONYKARSZT Zrt. felajánlotta segítségét, hogy az Önkormányzat víziközmű-
vagyonának vagyonértékelését elvégezteti, beleértve a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását is, ha erre meghatalmazzuk. Az előterjesztéshez csatolt Együttműködési 
megállapodás részletesen szabályozza a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket.  
Az előterjesztésben láthattátok, hogy kettő határozati javaslat van, a szennyvízre és 
az ivóvízre vonatkozóan külön kell döntenünk. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
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A jelenlévők részéről nem érkezett hozzászólás, észrevétel, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.  
Aki elfogadja az 56-os sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-
rendszer vagyonértékelését az előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

21./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-

11767-1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező 56. sorszámú Veszprém 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, 
megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó 
napirendi pontot. 

2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) 
bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, 
továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes 
vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a 
vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó 
Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 

3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a 
vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Beszerzési és 
Közbeszerzési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, ajánlatkérőként 
járjon el az Önkormányzat helyett és nevében. Ennek megfelelően 
határozza meg a közbeszerzési eljárás szabályai szerinti nyertest, 
tájékoztatásunk után szerződést kössön, valamint a nyertes részére az 
ellenszolgáltatás díját megfizesse. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.március 30. (tájékoztatásra) 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A következő határozati javaslat ugyan ez, csak az 
ivóvíz ellátásra vonatkozik. 
Aki elfogadja az 42-es sorszámú Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer 
vagyonértékelését az előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

22./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-

11767-1-005-01-02 MEKH kóddal rendelkező 42. sorszámú Veszprém 
ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 
víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot. 
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2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) 
bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, 
továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes 
vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a 
vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó 
Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 

3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a 
vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Beszerzési és 
Közbeszerzési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, ajánlatkérőként 
járjon el az Önkormányzat helyett és nevében. Ennek megfelelően 
határozza meg a közbeszerzési eljárás szabályai szerinti nyertest, 
tájékoztatásunk után szerződést kössön, valamint a nyertes részére az 
ellenszolgáltatás díját megfizesse. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.március 30. (tájékoztatásra) 

 
5.napirend - Vízi-közmű vagyon gördülő fejlesztési terve, együttműködés 
a Bakonykarszt Zrt-vel 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Minden év szeptember 15-ig az Önkormányzat 
tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni. 
A BAKONYKARSZT Zrt. ebben is felajánlotta segítségét. 
Meghatalmazással vállalja, hogy az Önkormányzat víziközmű-vagyonára 2016-2030. 
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet elkészíti. 
Településünk vonatkozásában két egységet érint a döntéshozatal, úgy, mint az előző 
napirendi pontnál. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Lesz-e költsége a BAKONYKARSZT Zrt. által 
vállalt feladatoknak? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A munkafolyamatok lezárását követően a vízdíjba 
épül be a költség, ezért fontos az, hogy minél több önkormányzat bízza a 
BAKONYKARSZT Zrt. szakmai hozzáértéssel bíró munkatársaira ezen feladatok 
elvégzését, mert arányosan kevesebb díj kerül beépítésre. A pontos elszámolásra, a 
költség megismerésére a folyamat végén kerül sor. 
A jelenlévők részéről nem érkezett további hozzászólás, észrevétel, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.  
 
Aki elfogadja, hogy a Bakonykarszt Zrt. készítse el az 56-os sorszámú Veszprém 
szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszerre a  Gördülő Fejlesztési Tervet 
az előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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23./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-

11767-1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező 56. sorszámú Veszprém 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, 
megtárgyalta a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 
készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (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. 

3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a 
vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 
2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a 
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.március 30. (tájékoztatásra) 

 
Aki egyetért azzal, hogy a Bakonykarszt Zrt. készítse el az 42-es sorszámú 
Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszerre Gördülő Fejlesztési Tervet az 
előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

24./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-

11767-1-005-01-02 MEKH kóddal rendelkező 42. sorszámú Veszprém 
ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-
2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó 
napirendi pontot. 

2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (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. 

3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a 
vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 
2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a 
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
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Határidő: 2015.március 30. (tájékoztatásra) 
 

6. napirend - 2015.évi közbeszerzési terv elfogadása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Közbeszerzési törvény alapján az Önkormányzat, 
mint ajánlatkérő minden költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet 
köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.  
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A 
közbeszerzési terv nyilvános. Az Önkormányzat köteles a közbeszerzési tervet saját 
honlapján közzétenni. 
A 2015. évre vonatkozó közbeszerzési terv tervezete az előterjesztés mellékletét 
képezi. Láthattátok, hogy az idei évben az óvoda bővítésére szeretnénk 
közbeszerzést meghirdetni. Amennyiben az év során olyan beszerzésre kerülne sor, 
amit nem tartalmazott a közbeszerzési terv abban az esetben az elfogadott 
közbeszerzési tervet módosítani kell.  
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A jelenlévők részéről nem érkezett hozzászólás, észrevétel, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.  
Aki elfogadja az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét az előterjesztésben 
foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

25./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
az önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervét. 
Felelős: Szántód László jegyző (a közzétételért) 
Határidő: 2015. március 31. 
 

7. napirend - Szociális étkeztetés szakmai programjának felülvizsgálata 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Képviselő-testület 2011-ben elfogadta a szociális 
étkeztetés szakmai programját. A programot korábban már módosítottuk, 
aktualizáltuk. 
Az elmúlt időszakban történtek változások, valamint a tevékenységhez kapcsolódó 
ellenőrzések, s ezek tapasztalatait felhasználva kellene a szakmai programot 
aktualizálni, módosítani. A program módosítási javaslat elkészült, kiküldésre került. 
Szomorúan jelzem, hogy a szakmai programban is jól látható, hogy milyen nagy 
arányban csökken a születések száma:pl. 2010-ben 28-an születtek, addig 2013-ban 
csak 12-en. Az öregedési index viszont egyre nő:míg 2008-ban 228 fő volt 65 év 
feletti, 2014-re ez a szám már 271 főre emelkedett. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő javasolta, hogy a II fejezet 1. pontjából kerüljön ki  
„A háziorvos javaslatára diétás étkeztetést is biztosít.” mondat. 
 
Szalainé Raft Alexandra ügyintéző: A szakmai programba kötelező beleépíteni. 
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Dr. Kun Gazda Melinda képviselő még néhány stilisztikai hibára hívta fel a 
figyelmet. 
 
Szalainé Raft Alexandra ügyintéző: A program ismételt átolvasásakor ő is 
észrevette a hibákat, már javította is, továbbítja a képviselők részére. 
 
A jelenlévők részéről nem érkezett egyéb hozzászólás, észrevétel, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.  
Aki elfogadja a szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai program módosítását az 
előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

26./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai program módosítását. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
8. napirend - Szivárvány Óvoda bővítése – döntéshozatal támogatási 

igényről 
 

Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Pályázatot nyújtottunk be a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt:„Óvodai kapacitásbővítést célzó 
beruházások támogatására”. 
A pályázat benyújtási határideje 2015.március 23. volt. A dokumentáció határidőre 
benyújtásra került, a testület saját erőről szóló döntése hiánypótlás keretében kerül 
majd benyújtásra. Erről már az egyeztetéseket lefolytattuk. 
Tájékoztatni szeretnélek Benneteket arról, hogy speciális esetbe kerültünk. 

- alapító okiratban szereplő létszámbővítésre íródott a pályázat, de mi létszámot 
nem tudunk emelni 

- kapcsolatot vettünk fel a Nemzetgazdasági Minisztériumban Szirti Kingával, és 
a MÁK-kal is, akik egyetértettek abban, hogy elengedhetetlen, hogy a 
pályázatunk a kiírásnak megfelelő legyen  

- Dr. Kontrát Károly államtitkár úr is támogatásáról biztosított. 

Amit esetleg pályázati úton nyerhetünk összeg:30.000.000,-Ft. 
Saját erő: 17.072.230,-FT, ebben van egy 60.000,-Ft összegű eszközbeszerzés:3 db 
bordásfal. Az önrész biztosításáról kell döntenünk. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
A jelenlévők támogatták a javaslatot, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet.  
Aki egyetért azzal, hogy a Szivárvány Óvoda bővítése pályázathoz szükséges 
önrészt, 17.072.230,-FT-ot az Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséből biztosítsa 
az előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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27./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata támogatási igényt nyújt be a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda egy csoportszobával történő 
bővítésére a Nemzetgazdasági Minisztérium „Óvodai kapacitásbővítést 
célzó beruházások támogatására” kiírt program keretében. 
A pályázathoz szükséges önrészt 17.072.230,-Ft összegben 2015.évi 
költségvetéséből biztosítja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.április 7. 

 
9. napirend - Együttműködési megállapodás a Veszprém Cholnoky 

Polgárőrséggel 
 

Gyarmati Katalin polgármester: A napokban megkeresett Kun László, a Veszprém 
Cholnoky Városrész Polgárőrség elnöke. Felajánlotta, hogy miután a településünkön 
az eddig működő Polgárőr Egyesület végelszámolás alatt áll, ők szívesen folytatnák 
a munkát. 
Munkájukat térítésmentesen vállalnák. Személygépkocsi vásárlására szeretnének 
pályázatot benyújtani, s ennek a feltétele, hogy kisebb településen lássák el a 
feladatot (városok nem vehetnek részt a pályázaton). 
Az Együttműködési megállapodást láthattátok az előterjesztés mellékleteként. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
Szabó Péter alpolgármester: Évente kell-e újítani a megállapodást, illetve mi lesz, ha 
hozzájárulást kérnek? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az Együttműködési megállapodás határozatlan 
időre szól, ha ők módosítani szeretnék a feltételeket, ahhoz testületi határozat kell 
Egyoldalú módosítás nem történhet. A körzeti megbízottunk is örömmel fogadná a 
veszprémi polgárőröket, szívesen dolgozik velük. 
 
A jelenlévők támogatták a javaslatot, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet.  
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy kössünk együttműködési 
megállapodást a veszprémi polgárőrséggel, az előterjesztésben foglaltak szerint, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

28./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgárőrség által ellátott feladatokról szóló megállapodásban foglaltakat 
elfogadja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a vonatkozó 
megállapodást a Veszprém Cholnoky Városrész Polgárőrséggel megkösse. 
Felelős: Gyarmati Katalin 
Határidő: 2015.március 30. (a megállapodás aláírására) 
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10. napirend – Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A mellékelt előterjesztés szerint szükséges 
módosítanunk az óvoda alapító okiratát, tekintettel a legutóbbi módosítás óta eltelt 
időszakban bekövetkezett változásokra, továbbá figyelemmel kell lennünk az 
okirathoz kapcsolódóan az új formai és tartalmi követelményekre. 
 
A jelenlévők részéről nem érkezett egyéb hozzászólás, észrevétel, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.  
Aki elfogadja a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda alapító okiratának 
módosítását  és egységes szerkezetbe foglalását az előterjesztésben foglaltak 
szerint, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

29./2015.(III.26.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítását és 
egységes szerkezetbe foglalását. 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2015.április 8. (átvezetési kérelem benyújtására a MÁK felé) 

  
11.  napirend – Vegyes ügyek, tájékoztatók 

 
- Wölfinger Gyula kérelme 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Wölfinger Gyula a Szentkirályszabadja Polgárőr 
Egyesület volt elnöke (most végelszámolója) a következő kéréssel fordult felénk. 
Az egyesület könyvelési munkáit 2012 óta Kádárné Török Zsuzsanna végzi, aki 
munkájáért térítést ez idáig nem kapott. Az egyesületnek anyagi fedezete nem 
igazán volt, ami a működésüket is nehezítette. 11 évig végezték társadalmi 
tevékenységüket, de a csökkenő létszámuk már nem tette lehetővé további 
működésüket.  
Jelenleg az egyesület végelszámolás alatt áll, s szeretnék rendezni elmaradt 
számlájukat a könyvelőjük felé, ami legalább 250.000,-Ft. Ennek kifizetésére kérnek 
támogatást az önkormányzattól. 
A civil szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy évente 50.000,-Ft támogatást 
kérjenek az önkormányzattól, amit a Polgárőr Egyesület 2014-ben már nem vett 
igénybe, mert tudták, hogy nem fognak tudni tovább működni. 
Tájékoztattam Wölfinger Gyulát, hogy önkormányzati rendeletünk szerint 
végelszámolás alatt lévő civil szervezet nem támogatható, de ő ezzel nem ért egyet. 
A véleményeteket szeretném meghallgatni. 
 
Szántód László jegyző megerősítette, hogy a 15./2013. (XI.08.) önkormányzati 
rendelet 5.§ c. pontja alapján valóban nem támogatható ha „a Támogatott csőd-, 
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került”. 
 
A jelenlévő képviselők sem értettek egyet az utólagos elszámoláson alapuló kérelem 
támogatásával. 
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