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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 
07-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Iványi András polgármester, Gyarmati Katalin alpolgármester, Szabó Péter 
képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Fodor Márton képviselő  
Hiányzik: Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Öveges János képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző 
 

Napirend:            
 

1. Beszámoló a költségvetés I.félévi helyzetéről 
2. Előterjesztés – Veszprém Megyei Kormányhivatal által tett javaslat 
3. Előterjesztés – Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

felajánlása 
4. Előterjesztés közétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó határozat 

módosítása 
5. Vegyes ügyek 

 
Iványi András polgármester köszöntötte Takács Jánosné óvodavezetőt, a megjelent 
képviselőket, Szántód László jegyző urat, Varga Valér pénzügyi csoportvezetőt és Kovács 
Zsolt műszaki ügyintézőt. Megállapította, hogy a testület – 5 fővel - határozatképes. 
Ismertette az írásos napirendet, majd a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Gyarmati 
Katalin alpolgármestert és Sikosné Szücs Marianna képviselőt. 
Az ismertetett napirenddel, a jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag 
– 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 
 1. napirend - Beszámoló a költségvetés I. félévi helyzetéről 
 
Iványi András polgármester: Az Önkormányzat I. féléves beszámolója korábban 
kiküldésre került, amely időközben kisebb módosításokon esett át. A módosított anyagot is 
kézhez kapta a képviselő-testület. A központi és belső átszervezések miatt csúszások 
vannak. Az új könyvelői program is nehézségeket okoz. A törvényi változások miatt a 
későbbiekben már nem lesz féléves beszámolói kötelezettség. 
Felkérte Varga Valér pénzügyi csoportvezetőt a beszámoló ismertetésére. 
 
Varga Valér pénzügyi csoportvezető néhány kiegészítést kívánt tenni. Fő változás az EK 
Bizottság kötelező előírása szerint a vállalkozói szemléletű beszámolási kötelezettség. 
Beállították a rovatrendet, amely a költségvetés elkészítésekor már látható volt. Nem 
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megfelelő előkészítéssel, elhamarkodottan zajlott a változás. A tájékoztató anyagok 
késtek, gyakorlat nélkül kellett belevágni a munkába. A beszámolóból az állapítható meg, 
hogy az I. félévi működési hiány mintegy 5 millió Ft. A felhalmozási egyenlegünk pedig 
azért mutat 40 milliós összeget, mert az adósságkonszolidációval nem érintett 
önkormányzatok számára biztosított támogatásokból megvalósítani kívánt beruházások 
még nincsenek beállítva. Az időhiány miatt nem került sor a szükséges költségvetés 
módosítás elkészítésére. Azt már az új testület tárgyalja. 
A mi értelmezésünk szerint a féléves beszámoló még kötelezettség volt, de a 
háromnegyedéves beszámoló és a koncepció kikerült az új szabályozás szerint a 
kötelezettségeink közül. Ennek rációját nem nagyon tudom értelmezni, mert véleményem 
szerint a Képviselő-testület tájékoztatása a gazdálkodásról fontos. 
Rendkívüli kiadás növekedés nem volt, ami problémát okozhat, az elmaradt adóbevételek, 
a közmunkaprogram személyi juttatásai. Utóbbi a későbbiekben a támogatás oldalon 
kiegyenlítődik.  
 
Iványi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, vitára bocsátotta a beszámolót. 
 
A Képviselő-testület részéről nem érkezett észrevétel, Iványi András polgármester 
szavazásra bocsátotta az I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

70./2014.(X.07.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolóját. 

 
 2. napirend - Veszprém Megyei  Kormányhivatal által tett javaslat 
 
Iványi András polgármester ismertette a napirendet. A jogszabályváltozások nem 
megfelelő alkalmazása miatt érkezett a Kormányhivatal észrevétele, javaslata. 
A Jat. a jogszabályok előkészítése keretében előírja az előzetes hatásvizsgálat 
elkészítését és az indokolási kötelezettség teljesítését. 
Az indokolási kötelezettség körében a Jat. 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály 
tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a 
társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást 
szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. 
A Kormányhivatalba megküldött képviselő-testületi jegyzőkönyvek törvényességi 
vizsgálata során az érintett időszakban két rendeletünk vonatkozásában állapítható meg 
az indokolás és az előzetes hatásvizsgálat hiánya.  
Az Mötv. 133. § (2) bekezdése alapján javaslatban hív fel a Kormányhivatal, hogy a 
jövőben a Jat. fent idézett előírásai teljes körűen betartásra kerüljenek, valamint a 
jogszabályszerkesztés fokozott figyelemmel történjen. 
A javaslatban foglaltak nem érintik az elfogadott önkormányzati rendeletek 
érvényességét. 
Javaslom a Kormányhivatal felhívásának tudomásul vételét, a javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 
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Iványi András polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1299/2014. számú javaslatában 
foglaltakat elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

71./2014.(X.07.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1299/2014. számú 
javaslatát megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2014.október 15. 

 
  3. napirend - Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
     felajánlása 
 
Iványi András polgármester ismertette a napirendet. A Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság településünkön katasztrófavédelmi gyakorlatot tartott. 
Ennek részeként egy gyaloghidat építettek és állítottak fel a Malom-völgyi domb előtt 
a patak felett. A helyszín biztosítását és a gyakorlat során nyújtott segítséget 
megköszönve kérik annak lehetőségét, hogy a híd a helyszínen maradhasson. 
Ennek mi természetesen örülünk és elfogadjuk a felajánlást, amennyiben a testület is 
erről határoz. 
A képviselő-testület megtekintette a hídról készült képeket és támogatta annak 
fennmaradását. 
 
Iványi András polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testülete felkérje a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy a településen tartott, mentési, keresési 
gyakorlat során létesített ideiglenes gyaloghidat hagyják a helyszínen az ott folyó 
patakon történő áthaladás megkönnyítése érdekében, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

72./2014.(X.07.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy 
a településen tartott, mentési, keresési gyakorlat során létesített 
ideiglenes gyaloghidat hagyják a helyszínen az ott folyó patakon 
történő áthaladás megkönnyítése érdekében. 
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.október 10. (értesítésre) 
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  4. napirend - Közétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó  
     határozat módosítása 
 
Iványi András polgármester ismertette a napirendet. A Képviselő-testület 2014. 
augusztus 28-i ülésén döntött arról, hogy az óvoda épület felújítási, karbantartási 
munkálatainak idejére a Susogó-Team Kft-t bízza meg a közétkeztetési feladatok 
ellátásával. A döntést követő időszakban felmerült, hogy a tízórai és uzsonna 
szolgáltatóval történő biztosításának rezsiköltsége kb. 300.000,- Ft/hó, illetve a 
konyhai dolgozókat nem kívánja az Önkormányzat fizetés nélküli szabadságra küldeni 
a felújítás idejére, a tízórait és az uzsonnát továbbra is a konyha személyzete 
biztosíthatná. Az érintettekkel egyeztetve a felvetés kivitelezhető, a Nemzedékek 
Házának konyháján kerülne elkészítésre a gyerekek tízórai és uzsonna csomagja. 
Vitára bocsátotta a napirendet. 
 
Gyarmati Katalin alpolgármester: A Nemzedékek Háza konyhájának nincs megfelelő 
ÁNTSZ engedélye az étkeztetésre. Az iskola konyháját felmérték Takács Jánosné 
óvodavezetővel és egyet értettek abban, hogy alkalmas az óvodások tízóraijának és 
uzsonnájának elkészítésére.  
 
Iványi András polgármester: Az óvodavezető véleménye a döntő. 
 
Takács Jánosné óvodavezető: Szűken, de megoldható és munkáltatói szempontból 
is előnyösebb helyben készíteni az ételt. Nem kellene naponta többször a konyhai 
személyzetnek ingázni a Nemzedékek Háza és az iskola között. Egyéb feladataik is 
lesznek, amelyek az iskola épületéhez kapcsolódnak.  
 
A Képviselő-testület támogatta a javaslatot, miszerint az iskola konyháját vegyék 
igénybe a tízórai és az uzsonna elkészítésére. 
 
Iványi András polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az 57/2014.(08.28.) számú határozatát  
aszerint módosítsa, hogy a Susogó Team Kft-t az iskolai, óvodai, szociális és 
munkavállalói étkeztetéshez kapcsolódó ellátási feladatok közül az ebéd 
biztosításával bízza meg, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
  
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

73./2014.(X.07.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
57/2014.(08.28.) számú határozatát módosítja aszerint, hogy a 
Susogó Team Kft-t (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u.12.) az 
iskolai, óvodai, szociális és munkavállalói étkeztetéshez kapcsolódó 
ellátási feladatok közül az ebéd biztosításával bízza meg.  
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.  
Felelős: Iványi András polgármester 
Határidő: 2014.október 9. 
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