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Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
 
22./2014. 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
november 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Dr. Kun 
Gazda Melinda képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Kovácsné Szabó Csilla 
képviselő, Dobi Sándorné képviselő, Öveges János képviselő. 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző 
 
Napirend: 

1.) Adórendeletek felülvizsgálata 
2.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
3.) Szociális tűzifa rendelet elfogadása 
4.) KBTÖT társulási megállapodás módosítása 
5.) Balatonalmádi Szociális Társulás társulási megállapodásának módosítása 
6.) Központi orvosi ügyelet megállapodás módosítása 
7.) Fogászati alapellátási megállapodás módosítása 
8.) Iskolai körzethatárok megállapítása 
9.) Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
10.) IKSZT programterv elfogadása 
11.) Szivárvány Óvoda bővítéséhez kapcsolódó tájékoztató 
12.) Vegyes ügyek 

 

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte képviselő társait: Szabó Péter 
alpolgármestert, Dr. Kun Gazda Melinda képviselőt, Sikosné Szücs Marianna képviselőt, 
Kovácsné Szabó Csilla képviselőt, Dobi Sándorné képviselőt, Öveges János képviselőt, a 
Szivárvány Óvoda vezetőjét Takács Jánosnét, a Nemzedékek Háza munkatársát 
Korbacsics Editet, Szántód László jegyzőt, hivatali munkatársait Varga Valér pénzügyi 
csoportvezetőt, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt, s nem utolsó sorban a lakosság köréből 
megjelenteket. Örömét fejezte ki, hogy ennyien érdeklődnek a községet érintő ügyek iránt. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal, 7 fővel megjelent. 
Ismertette az írásban megküldött napirendet, amelyet egy ponttal javasolt kiegészíteni, a 
Szivárvány Óvoda téli szüneti zárva tartásával. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Dr. Kun 
Gazda Melinda és Sikosné Szücs Marianna képviselőket. 
A kiegészített napirendet és a hitelesítők személyét a Képviselő-testület egyhangúlag – 7 
igen szavazattal határozathozatal nélkül – elfogadta. 
 

Gyarmati Katalin polgármester elmondta, hogy az ismertetett napirendet a Pénzügyi-
Gazdasági-és Ügyrendi Bizottság a 2014. november 18-i hétfői ülésén részleteiben 
megtárgyalta. Az ülésről jegyzőkönyv készült, amelyet mindenki kézhez kapott. 
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1. napirend - Adórendeletek felülvizsgálata 
 

Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet.  
Szükséges vizsgálni településünkön az adókat, azoknak mértékét. Jelenleg két adónem 
van: kommunális adó és iparűzési adó. Ha az önkormányzat 2015. január 1-jén kíván 
hatályba léptetni valamely módosító adórendeleti rendelkezést (pl. adóemelést), akkor 
azt legkésőbb 2014. december 1- jén  ki kell hirdetnie,  mert az adóemelés kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. 
Jól látható az előterjesztésben, hogy településünkön a kommunális adó 7.500,-
Ft/adótárgy, ami lehetne akár 28.624,3,- Ft 2015-ben. A helyi iparűzési adó pedig az 
adóalap 1,8%-a, ami lehetne 2 %. 
Van egy törvényjavaslat, ami szerint az Önkormányzatok a helyi adók mellé települési 
adókat vezethetnek be. A települési adó lehet bármilyen adó, ha annak bevezetését 
törvény nem tiltja, ám nem terhelhet olyan adótárgyat, amelyre törvényben meghatározott 
közteher vonatkozik. Az Országgyűlés várhatóan nov. 25-én dönt a törvényjavaslatról. (30 
napunk lenne rá, hogy kihirdessük) 
A helyi adók tekintetében nem javaslom az adómértékek emelését, valamint a települési 
adó bevezetését sem. A vitát megnyitom. 
 
Sikosné Szücs Marianna képviselő a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A bizottság egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.  
Aki egyetért azzal, hogy a helyi adók mértékét 2015. évre vonatkozóan ne változtassuk, és 
a települési adót 2015 évre ne vezessük be, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

85./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy 2015. évre vonatkozóan nem módosítja a hatályos helyi 
adók mértékét és nem vezet be települési adót. 

 
 2. napirend - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának    
    felülvizsgálata 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A Képviselő-testületnek az 
alakuló vagy az azt követő ülésen a törvény szabályai szerint meg kell alkotnia vagy felül 
kell vizsgálnia a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. 
A Szervezeti és Működési Szabályzatnak vannak kötelező elemei, vannak kötelező 
szabályozandó témakörök, s vannak olyan témakörök, amelyek szabályozandók. 
Ennek függvényében egy precíz SZMSZ-ünk lett, minden részletre figyelt a jegyző úr. 
Szeretném ezúton is megköszönni a munkáját, hiszen sokat kellett dolgoznia rajta. 
A bizottság javasolta az SZMSZ elfogadását és kérte, hogy egy nyomtatott példányt 
minden képviselő kapjon meg. 
Az előírások jelentősen módosították a korábbi SZMSZ-ünket, ezért javaslom az új 
SZMSZ elfogadását a régi hatályon kívül helyezésével. A Pénzügyi-Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. 
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A napirendet vitára bocsátotta. 

A képviselők részéről észrevétel, ellenvélemény nem érkezett, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-
tervezetet az írásos előterjesztésben foglaltak szerint, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a következő rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 3. napirend - Szociális tűzifa rendelet elfogadása 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet.  
A tavalyi évhez hasonlóan ismét igényt nyújtottunk be a Belügyminisztérium felé szociális 
célú tűzifa vásárlásához. 
Ebben az évben 23 erdei m3 mennyiségű fát igényeltünk. A Belügyminisztérium 
tájékoztatása alapján a teljes mennyiségre kaptunk vissza nem térítendő támogatást. A 
támogatás mértéke 408.940,- Ft, amely támogatási összegen felül 29.210,- Ft önrészt kell 
biztosítanunk, illetve a szállítás költségét kell állnia az Önkormányzatnak. 
A lakosság részéről a szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek 2014. december 5. 
napjáig nyújthatóak be, a kérelmek elbírálására a kérelmek beérkezési sorrendjében kerül 
sor a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségéig. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa 
támogatás mennyisége háztartásonként 1 m3. 
Vitára bocsátotta a napirendet. 
 
Szabó Péter alpolgármester arról érdeklődött, honnan szerzi be az önkormányzat a 
szociális célú tűzifát. A szállítási költség nagyságrendje miatt fontos ez. 
 
Szántód László jegyző tájékoztatta, hogy a Bakonyerdő Zrt. a balatonfüredi területéről 
biztosítja a fát, a következő héten már szállítják is.  
 
Gyarmati Katalin polgármester: Karácsony előtt szeretnénk valamennyi igénylő-rászorult 
részére biztosítani a tüzelőt. A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elfogadásra 
javasolta a rendelet-tervezetet. 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a szociális tűzifáról szóló rendelet-tervezetet az írásos előterjesztés szerint, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás  
jogosultsági feltételeiről 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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 4. napirend - KBTÖT társulási megállapodás módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette az előterjesztést. A Kelet-Balatoni Térség 
Önkormányzati Társulása kezdeményezte a társult településeknél a hatályos Társulási 
Megállapodás módosítását. 
Változások történtek, ezért van szükség a módosításra. Településünknél a polgármester 
személyében történő változás átvezetése szükséges, Balatonfűzfő település 
vonatkozásában pedig pontosításra kerül a települési lakosságszám. A Pénzügyi-
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
Javaslom a társulási megállapodás módosításának elfogadását. 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
3. számú módosításával 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: 
 

86./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának 3. számú módosítását az előterjesztésben foglaltak 
szerint. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2014.november 30. (a megállapodás aláírására)  

 
  5. napirend - Balatonalmádi Szociális Társulás társulási megállapodásának 
       módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A Balatonalmádi Szociális 
Társulás társulási megállapodásában is módosítás szükséges a nálunk történt személyes 
– polgármester - változás miatt. . A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 
elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
Aki elfogadja a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú 
módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, az kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

87./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Balatonalmádi Szociális Társulás társulási megállapodásának 3. számú 
módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2014.november 30. (a megállapodás aláírására)  
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 6. napirend - Központi orvosi ügyelet megállapodás módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette az előterjesztést. Az egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás közös szervezésére 2013. június 1-
től kistérségi megállapodás van érvényben. 
Miután Balatonakarattya 2014. október 12-én önálló település lett - Balatonakarattya 
Község Önkormányzata a Balatonalmádi központtal működő kistérségi háziorvosi központi 
ügyelethez kíván csatlakozni 2014. december 1-től.  A csatlakozással az ellátandó feladat 
mértéke nem változik, az eddigi balatonkenesei lakosságszám és az ahhoz kapcsolódó 
41,-Ft x lakos x hó ügyeleti támogatás oszlik meg a két önkormányzat között.  
Balatonakarattya lakosságszáma: 892 fő, Balatonkenese lakosságszáma: 2661 fő. . A 
Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
Van-e kérdés, vélemény? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a központi orvosi ügyelet megállapodás- az előterjesztésben 
foglaltak szerinti tartalommal 2014. december 1-i hatállyal - módosításra kerüljön oly 
módon, hogy Balatonakarattya Község Önkormányzata 2014. december 1-vel csatlakozik 
a központi orvosi ügyelethez, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

88./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

háziorvosi központi ügyelet közös szervezésére Balatonalmádi, Alsóörs, 
Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, 
Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi települések önkormányzatával 
2013. június 1. napjától hatályos megállapodást - az előterjesztésben 
foglaltak szerinti tartalommal- 2014. december 1-i hatállyal módosítja.  

2. A megállapodáshoz Balatonakarattya Község Önkormányzata 2014. 
december 1-től csatlakozik, amennyiben a megállapodás feltételeit 
magára nézve kötelezőnek ismeri el és a megállapodást jóváhagyja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy a megállapodás 2. 
számú módosítását aláírja. 

            Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
            Határidő: 2014.november 30. (a megállapodás aláírására)  
 
 
 7. napirend - Fogászati alapellátási megállapodás módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Szükséges az Androméda Dentál 
Bt. és az Önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés módosítása. 
Dr. Bréda Katalin a fogorvosi ellátáshoz kapcsolódó heti rendelési időt szeretné 
módosítani oly módon, hogy a heti rendelési idő 17 óráról heti 18 órára változzon. 
A módosítás során az önkormányzatra plusz kötelezettség nem hárul. A Pénzügyi-
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
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Vitára bocsátotta a napirendet. 
 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja Szentkirályszabadja Község Önkormányzata és Dr. Bréda Katalin 
(Androméda Dental Betéti Társaság, 8200. Veszprém, Jókai u.16.) között létrejött 
fogászati alapellátásra vonatkozó feladatvállalási szerződés módosítását az írásos 
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: 
 

89./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata és Dr. Bréda Katalin 
(Androméda Dental Betéti Társaság, 8200. Veszprém, Jókai u.16.) között 
létrejött fogászati alapellátásra vonatkozó feladatvállalási szerződés 
módosítását. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2014.november 26. (a megállapodás aláírására)  

 
 8. napirend - Iskolai körzethatárok megállapítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette az előterjesztést. A Veszprém Megyei 
Kormányhivatal kér bennünket, hogy 2014. november 28-ig nyilatkozzunk a kötelező 
felvételt biztosító általános iskolák és körzethatárok meghatározásáról. Ezt évente meg 
kell tennünk. 
Településünk vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító iskola: 
037137 - Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola  
8192 Hajmáskér, Iskola u. 1. 
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 
Szent István Király Tagiskolája 
8225 Szentkirályszabadja, József A. u. 6. 
 
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
Van-e kérdés, vélemény? 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a kötelező felvételt biztosító iskola megjelölésével az elhangzottak szerint, 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

90./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megismerte a Veszprém Megyei Kormányhivatal által megküldött, az 
iskolák felvételi körzetéhez kapcsolódó dokumentumot és településünk 
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vonatkozásában azzal egyetért az alábbiak szerint: 
Szentkirályszabadja község számára a kötelező felvételt biztosító iskola: 
 
037137 - Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola  

                8192 Hajmáskér, Iskola u. 1. 
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola Szent István Király Tagiskolája 
8225 Szentkirályszabadja, József A. u. 6.                   
 

             Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2014.november 26. (megküldés a Kormányhivatal Oktatási   
Főosztálya felé) 

 
 9. napirend - Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Az elmúlt években eddig minden 
évben csatlakoztunk a pályázati rendszerhez, és az önkormányzat jelentős támogatást 
nyújtott a pályázóknak. 
Ebben az évben 21 db pályázat érkezett, a tavalyi 15 pályázattal szemben. 
A pályázati támogatás 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre 
vonatkozik. A pályázat elszámolása pontos és rendszeres, az év közben végzett diákok és 
a tanulmányaikat egyéb ok miatt megszakító hallgatók részére elutalt összeg az 
önkormányzat számlájára visszakerül.   
A beérkezett pályázatokat és az elmúlt időszak támogatásait figyelembe véve javaslom a 
Képviselő-testületnek, hogy 5.000,-Ft/fő/hó összegben határozza meg a támogatás 
összegét. 
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is egyhangúlag javasolta, hogy az érvényes 
pályázatot benyújtó kérelmezők 5.000,-Ft/hó támogatást kapjanak. 
Vitára bocsátom a napirendet. 
 
A képviselők támogatták a javaslatot, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a 21 érvényes pályázatot beadó kérelmező 5.000,-Ft/hó 
támogatást kapjon a következő pályázati ciklusban, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

91./2014.(X.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett „A” típusú 
pályázat keretében 21 pályázót támogat 5.000 Ft/fő/hó összegben. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

             Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2014.december 12. (a támogatási döntések megküldésére)  

  
 10. napirend - IKSZT programterv elfogadása 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Az IKSZT pályázat elnyerése, a 
beruházás megvalósítása után a működés során a vállalt kötelezettségeinknek is eleget 
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kell tenni. Nemzedékek Háza közösségi tér szakmai működésére vonatkozóan félévente 
szolgáltatási és programtervet kell készíteni. 
Korbacsics Edit a Nemzedékek Háza munkatársa elkészítette az első féléves 
programtervet, amelyet a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is egyhangúlag 
elfogadásra javasolt. 
Vitára bocsátom a napirendet. 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő arról érdeklődött, költségterv is készült-e és a 
programterv tartalmazza-e az előző félév programjait. 
 
Korbacsics Edit IKSZT munkatárs elmondta, hogy a félévente 6 kötelező programnál 
sokkal több volt, valamennyi a programtervben nem is szerepel. A 2015. évre vonatkozó 
települési közművelődési program összeállítása folyamatban van, decemberben kerül a 
testület elé. Költségvetést nem készített, az előző év tapasztalatai alapján a takarékosság 
jegyében igyekezett az IKSZT programtervét összeállítani, a rendezvényeket 
megszervezni. 
 
Egyéb hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a 
napirendet. 
Aki elfogadja az IKSZT szakmai működésére vonatkozó, 2015. január 1-től 2015. június 
30-ig meghatározott szolgáltatási és programtervet, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

92./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Nemzedékek Háza IKSZT szakmai működésére vonatkozó, 2015. január 
1-től 2015. június 30-ig meghatározott szolgáltatási és programtervét. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: 2014. november 30. (programterv megküldésére) 

 
 
 11. napirend - Szivárvány Óvoda bővítéséhez kapcsolódó   
    tájékoztató 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A témában írásos anyag került kiküldésre, a mai napon 
voltam a helyszínen, a felújítás jó ütemben halad. Az óvoda felújítási pályázat 
előreláthatóan az év végéig lezárul. Kisebb munkálatok lehetséges, hogy január elejére 
még átcsúszhatnak. 
Gyönyörű, új óvodánk lesz így, de sajnos csak 2 csoport elhelyezésére alkalmas. A 3. 
csoportszoba építése jelentős plusz pénzeszközt igényelne a megvalósításhoz. A tavaszi 
állapothoz képest nagy változások történtek, amelyekről eddig nem volt információnk. 
Ennek a lényege az, hogy a plusz egy csoportszoba megvalósítása során nem elegendő 
kizárólag annak a kialakítása, hanem a jogszabályokban meghatározott kötelező 
helyiséglista szerint meg kell építeni a plusz helyiségeket is (pl. tornaszoba, szertár, 
nevelői szoba stb.)  
A szakhatóságokkal leegyeztetett, szükséges helyiségekkel a beruházás lényegesen több 
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forrást igényel, mint amiről korábban szó volt. Jelenleg a becsült teljes költsége a 
bővítésnek kb. 65 millió forint és e célra rendelkezésünkre áll kb. 25 millió forint. 
Jelen helyzetben a hitelfelvételt nem kezdeményezném a hiányzó 40 millió forintra, 
szükséges azonban a rendelkezésünkre álló lehetőségekkel forrást keresnünk. 
Kontrát Károly Országgyűlési képviselővel már felvettem a kapcsolatot.   
Amennyiben legkésőbb jövő év májusáig nem sikerül a forrásproblémát megoldani, át kell 
gondolni az adósságkonszolidációs támogatási keretösszeg felhasználását.  
A tájékoztatót vitára bocsátom. 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján fog 
tájékozódni esetleges pályázati lehetőségről. Jelenleg ilyen tartalmú pályázatról nincs 
tudomása. Varga Valér pénzügyi csoportvezetőt arról kérdezte, központi forrásból nem 
lehetne-e pályázni erre a célra. 
 
Varga Valér pénzügyi csoportvezető elmondta, hogy a központosított előirányzatok között 
nem találkozott ilyen lehetőséggel. Az infrastrukturális fejlesztés előirányzatok között utána 
néz. A hitel felvételt egyenlőre ő sem javasolja, nem ismert még a központi költségvetés 
sem, nem tudjuk, mire lehet számítani. 
Nincs lehetőség a bővítést ütemezni – csoportszoba, utána a többi helyiség. Kevés az idő 
az elszámolási kötelezettségig. 
 
Szabó Péter alpolgármester: Ne álltassuk magunkat, örüljünk a jelenlegi felújításnak. 
Törekedni kell a mielőbbi visszaköltözésre, a konyha beindítására. 
 
Takács Jánosné óvodavezető: Öt éve már, hogy a 2 illetve 1 csoport külön van, nekem is 
kellemetlen az állandó ingázás és a munkaközösségre sincs jó hatással a szétválás. 
Nagyon szeretnénk, ha a bővítés megvalósulhatna. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Mi is ezt szeretnénk és mindent megpróbálunk, hogy 
sikerüljön. A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta az 
tájékoztatót. 
 
A vélemények elhangzását követen Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta 
a Szivárvány Óvoda bővítéséhez kapcsolódó tájékoztatót. 
Aki elfogadja a Szivárvány Óvoda bővítéséhez kapcsolódó tájékoztatót, kérem 
kézfeltartással jelezze. 
  
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

93./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Szivárvány Óvoda bővítéséről szóló tájékoztatót. 

  
12. napirend – Szivárvány Óvoda téli szüneti zárva tartása 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A Szivárvány Óvoda vezetője 
Takács Jánosné írásban kérte, hogy a testület fogadja el az óvoda téli zárását 2014. 
december 22-től 2015. január 2-ig. Első nevelési nap 2015. január 5. (hétfő). 
Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

94./2014.(XI.20.) sz. kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
a Szivárvány Óvoda téli szünet idejére – 2014. december 22-től 2014. 
január 02-ig – történő zárva tartásához. Az első nevelési nap 2015. január 
5. 
Felhatalmazza Takács Jánosnét a szükséges intézkedések megtételére és 
a szülők értesítésére. 
Felelős: Takács Jánosné megbízott óvodavezető 

 
 13. napirend – Vegyes ügyek 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A napirend keretében néhány témában tájékoztatom a 
Képviselő-testületet illetve várom a képviselők észrevételeit, javaslatait. 
 

                - Kerékpárút építése Litér-Balatonfűzfő-Szentkirályszabadja településen 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Litér Község polgármesterével Szedlák Attilával 
tárgyaltunk a beruházásról és a polgármester úr küldött egy tájékoztatót a projekt főbb 
elemeiről, helyzetéről. Ezt a dokumentumot csak tájékoztatásként küldtem ki, dönteni nem 
szükséges róla. Községünk területén 3,25 km hosszúságú lesz a kerékpárút, ami fontos, 
hogy Szentkirályszabadjának biztosítani kell egy fő falugondnokot heti 40 órás 
foglalkoztatással. Van egy üres álláshelyünk, így valószínű, hogy meg tudjuk oldani egy 
rátermett, határozott foglalkoztatottal. A pályázat záró elszámolása 2015.június 30. 
 

 - Ipari park útjának rendbetétele 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Évek óta probléma volt az ipari park felé vezető út, hogy 
nem lehet közlekedni rajta. Szerződést kötöttünk a „B.T.L.Stúdió” Rendezvényszervező Bt-
vel, akik az utat egy Grader típusú munkagéppel járhatóvá teszi. Díja: 13.500,-
Ft/óra+ÁFA. A munkavégzés megtörtént, s már volt is itt Fodor Márton volt képviselő, aki 
megköszönte, s dicsérte az út minőségét. Most annyira jó lett, hogy sokan autópályának 
nézik, olyan gyorsan közlekednek rajta. 
 

 - Falinaptár 2015. évre 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Ebben az évben is készül falinaptárunk, amelyet 
Korbacsics Edit szerkeszt Farkas István fotóinak felhasználásával. Fekvő alakú lesz, 200 
db-ot rendelünk, amelynek ára 1010 Ft/db. A naptárt közintézményeink dolgozóinak 
ajándékba szoktuk adni, a falu lakosai pedig vásárolhatnak belőle. Szeretnénk, ha 
karácsonyra elkészülne. 
 
 - Szentkirályszabadja Községért Közalapítvány 
 

Gyarmati Katalin polgármester: A Közalapítvány elnöki posztjáról lemondott Kuthy 
Györgyi és Szakonyi Péter is lemondott az elnök-helyettesi tagságról. Így jelenleg a 
Közalapítvány működésképtelen. A szükséges intézkedéseket előkészítjük. 
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 - Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 
    renoválása pályázat  
 

Gyarmati Katalin polgármester: A benyújtott pályázatunk sajnos nem nyert. 
 

 - Máté József panasza 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Máté József ismét megkereste az Önkormányzatot 
panaszával. Továbbra is nehezményezi a teherautó forgalmat a Rákóczi utcán, s kéri a 
fekvőrendőr elhelyezését. Táblát már helyeztünk ki, hogy a forgalmat lassítsuk. 
Fekvőrendőr kihelyezését nem támogatjuk, mert az üres platóval közlekedő teherautó 
nagy hangot fog kelteni, ahogy átmegy a fekvőrendőrön, illetve a lefolyó csapadékvizet is 
megfogná. Ezért először a vízelvezetést szeretnénk megoldania Rákóczi utca végénél. 
 

Szántód László jegyző elmondta, hogy a Török és Fia Kft. bányarekultiváció ügye – 
amelyre Máté József hivatkozott – amelyre kikötésekkel önkormányzatunk szakhatósági 
véleményt adott, nem kapcsolható az ő panaszához, más ingatlanra és területre 
vonatkozik. 
 

Kovácsné Szabó Csilla képviselő javasolná a Rákóczi utca 61. szám környékére a 
fekvőrendőr kihelyezését, mert az autók túl gyorsan közlekednek, nem tartják be a 
sebességkorlátozást. A parkolást is meg kellene tiltani a volt Húsbolt előtt, mert 
balesetveszélyes. 
 

Szabó Péter alpolgármester: a gyorshajtás sajnos probléma, de nem lehet mindenhova 
fekvőrendőrt tenni. A körzeti megbízott segítségét, gyakoribb jelenlétét kell kérni. 
 

Dobi Sándorné képviselő: Lakossági megkeresés várható a Rákóczi utca és Kossuth 
utca kereszteződésénél lévő stoptábla eltávolításának kérése ügyében. Az emelkedő miatt 
télen a jeges úton megálló autók nem tudnak ismét elindulni. 
 

Sikosné Szücs Marianna képviselő: A buszjárat útvonalát kellett levédenünk, azért van 
ott a stoptábla.  
 

 - Karácsonyi csomag a 62 éven felülieknek 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Természetesen idén is ajándékoz csomagot az 
Önkormányzat a 62 év felettieknek. Ennek a költsége kb. 700.000,-Ft lesz. 
 

 - Idősek napja rendezvény  
 

Gyarmati Katalin polgármester: Idén december 6-án (szombaton) 15.00 órától az iskola 
tornatermében kerül megrendezésre. 
 

 - Repülőtér ügy  
 

Gyarmati Katalin polgármester: A jegyző úrral voltunk az aktuális tárgyaláson. Hosszú 






