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Napirend:            
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
2. Beszámoló a Polgármesteri hivatal 2014.évi tevékenységéről 
3. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2014.évi tevékenységéről 
4. Beszámoló a közművelődés 2014.évi tevékenységéről 
5. Az 54 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan ügye  
6. Kis Barnabás kérelme 
7. Fényforrás Kft. - szerződéshosszabbítás 
8. Rákóczi Szövetség kérelme 
9. Döntéshozatal igazgatási szünetről 
10. Vegyes ügyek 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Korbacsics Editet a 
Nemzedékek Háza munkatársát, Szántód László jegyző urat, Varga Valér pénzügyi 
csoportvezetőt, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt és Cseh Lajost a község polgárát. Hima 
Ildikó védőnő jelezte, hogy sajnos nem tud részt venni a mai testületi ülésen. 
Megállapította, hogy a testület – 6 fővel - határozatképes. Ismertette az írásos napirendet. 
A mai testületi ülésre írásos anyag került kiküldésre. A napirendi pontokat szeretném 
bővíteni 3 témával: 1. A szociális tűzifa rendelet módosítása, 2. Törvényességi felhívás a 
2014.szeptember 11-I együttes testületi üléshez és 3. A 2015. évi belső ellenőrzési terv 
elfogadása. Aki egyetért a módosított napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
Az ismertetett és kiegészített napirenddel a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Szabó Péter alpolgármestert és Öveges János 
képviselőt. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 

1 



1. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést olvashattátok az előterjesztésben. Erről a testületi ülések előtt mindig tájékoztatni 
kell a képviselőket. Valamennyi döntéssel kapcsolatos intézkedés megtörtént. 
Van-e kérdés a napirenddel 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 – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

96/2014.(12.18.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 
 

 2. napirend - Beszámoló a Polgármesteri hivatal 2014.évi tevékenységéről 
 
Gyarmati Katalin polgármester megköszönte a részletes, tartalmas beszámolót. Ahogy a 
beszámolóban is olvasható, jelenleg összesen 7 fő köztisztviselő (+polgármester) és 1 fő 
fizikai alkalmazott (hivatalsegéd, takarító) dolgozik a Polgármesteri Hivatalban.  
Az elmúlt két évben 2 fővel csökkent a hivatal létszáma úgy, hogy a megüresedett helyek 
betöltésére nem került sor.  
Az új szabályok szerinti a pénzügyi tevékenységek elvégzése nagy leterhelést jelent a 
pénzügyön dolgozó kollégáknak. 
Közfoglalkoztatásba jelenleg 19 fő vesz részt. Ebből 11 főt foglalkoztatunk közterület-
gondozás munkakörben, illetve 1 fő a szociális étkeztetés kiszállítását végzi. Másik 
program keretében 2014. december 01. napjától 2015. március 30-ig 7 fő került 
bevonásra, akik ez idő alatt képzésben is részesülnek.  
A beszámolóban látható, hogy szociális alapon mennyi kifizetés történt az év során. 
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan? 

Öveges János képviselő: Mit jelent a 2 álláshely? Ha betöltenénk, finanszírozná az 
állam? 
 
Szántód László jegyző: Az állami költségvetés részéről éves költségvetési keret áll 
rendelkezésre a meghatározott létszámra. Plusz finanszírozás nincs, a keretből kell 
gazdálkodni. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta 
a napirendet. 
Aki egyetért a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóval, 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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97/2014.(12.18.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló polgármesteri 
beszámolót. 
 

3. napirend - Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2014.évi tevékenységéről 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Tartalmas beszámolót készített részünkre Hima Ildikó 
védőnő, aki mint jeleztem hivatalos elfoglaltsága miatt nincs jelen a testületi ülésen. 
Öröm, hogy 14 várandós anyuka van a településen, viszont magas a veszélyeztetettek 
száma,10 fő. Olvashattuk, hogy a védőnőnek jó a kapcsolata az intézményekkel, az 
óvodával és az iskolával is, amelyet megerősíthetünk. Az év során több programot 
szervezett Ildikó, amelyet az érintettek magas létszámmal látogattak. 
Van-e kérdés a védőnői beszámolóval kapcsolatban? 
 
A képviselő-testület részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a Védőnői Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóval, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2014.(12.18.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Védőnői Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámolóját. 

 
 4. napirend - Beszámoló a közművelődés 2014.évi tevékenységéről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A beszámolóban olvashattuk, hogy a Nemzedékek Háza  
ismét programokban gazdag évet tudhat maga mögött. Állandó szolgáltatásai a hét 
minden napján az érdeklődők rendelkezésére álltak/állnak. Színes, érdekes programokat 
szerveztek. Kiemelném a beszámolóból, hogy 52 programot tartottak 1500 ember 
részvételével az év során, ami úgy gondolom, nagyon magas szám. Öröm, hogy tényleg 
használják a falusiak az intézményt, igényt tartanak a programokra. 
Tartalmas évről szól a beszámoló, elfogadásra javaslom a testületnek. 
Van-e kérdés Korbacsics Edithez az IKSZT munkatárshoz a beszámolóval kapcsolatosan? 
 
Korbacsics Edit IKSZT munkatárs: Még szeretnénk a programokon résztvevők számát 
növelni a jövőben. Az információk, meghívók és tájékoztatók még szélesebb körbe történő 
eljutásához nagy mértékben hozzájárul majd az új községi honlap. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A mai naptól “éles” a honlap, a feltöltése, néhány adat 
javítása folyamatosan történik, ajánlom rendszeres látogatását. 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el a beszámolóval kapcsolatban, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a közművelődés 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló tartalmával, 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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99/2014.(12.18.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a 2014. évi közművelődési tevékenységről szóló 
beszámolót. 

 
 5. napirend - Az 54 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan ügye  

Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt ülésen is felmerült az Iparoskör épületének 
jelenlegi helyzete, problémái. Az egyesület működéséről kevés információval 
rendelkezünk, nincs tudomásunk arról, hogy szabályszerűen működnének, hogy 
megtartják az éves gyűléseiket. 
Az ingatlan állami tulajdonban van, azonban a Szentkirályszabadjai Iparoskör kezelői joga 
is be van jegyezve. 
Önkormányzatunk 2005-ben visszaigényelte már az ingatlant, de az meghiúsult, mivel az 
egyesület semmilyen nyilatkozatot nem tett az ügybe, hogy hozzájárulna-e ehhez. 
A vagyonkezelő az elmúlt időszakban többször megkereste a kezelőt, azonban nem jártak 
sikerrel. Jelezték, hogy amennyiben a helyszíni bejáráson beigazolódik, hogy az ingatlan 
használata nem rendeltetésszerű és állapota elhanyagolt, kérik az egyesülettől a kezelői 
jogról való lemondást. 
A vagyonkezelő azt javasolta, hogy az Önkormányzat ismételten nyújtson be szabályos 
kérelmet az épület önkormányzati tulajdonba adására vonatkozóan. Ezzel párhuzamosan 
ők is intézkednek a kezelői jog megszüntetésével kapcsolatban. 
Mindezek alapján javaslom, hogy az önkormányzat döntsön arról, hogy ismételten 
kezdeményezi az Iparoskör épületének kizárólagos önkormányzati tulajdonba kerülését. 
Eddig is csak probléma volt az épülettel, jobbnak látnám, ha az önkormányzathoz 
visszakerülhetne az épület. 
Az igénylés során meg kell határozni, hogy az ingatlan milyen célra, milyen feladat 
ellátására kívánjuk visszaigényelni. 
Évek óta problémát jelent, hogy a körzeti megbízottnak nincs irodája, ahol fogadó órát 
tarthatna a lakosság részére. Az ingatlan visszaigénylésével lehetőségünk nyílna e 
feladatnak eleget tennünk. Bár nem tudom milyen most az épület belülről, milyen 
állapotban lehet, nyilvánvaló, hogy költenünk kell majd rá. 
Vitára bocsátom a napirendet. 
 
Öveges János képviselő: A körzeti megbízott iroda részére a volt orvosi rendelőben nincs 
szabad hely? 
 
Szabó Péter alpolgármester szerint is alkalmasabb lenne a volt orvosi rendelő a körzeti 
megbízott részére, mert az Iparosház jelenleg nagyon elhanyagolt állapotban van, dohos, 
vizes, ki tudja belül milyen állapotok uralkodnak. Az ismételt kezdeményezést az Iparoskör 
épületének kizárólagos önkormányzati tulajdonba kerülésére azonban támogatja. 
 
Öveges János képviselő: Az épületet csak azért fenntartani, hogy heti 1-2 órára igénybe 
vegyük, luxus, sokba fog kerülni. Így is igen jelentős már a középületek működtetésére 
fordított pénzösszeg. 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő javasolta, hogy a végleges cél meghatározásáig bérbe 
lehetne adni az épületet, a fenntartási költségeket ezzel meg lehetne spórolni.  
 
Szántód László jegyző: Amennyiben sikeresen visszaigényeljük az ingatlant, 15 évig nem 
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lehet értékesíteni. A célt kell megjelölni, amelynek teljesítését ellenőrizni fogja a 
Vagyonkezelő. 
 
A vélemények elhangzását követően Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet.  
Aki egyetért azzal , hogy az 54-es helyrajzi számon lévő ingatlan az önkormányzat 
tulajdonába kerülésével kapcsolatban további előkészítő munkák történjenek, kérem 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2014.(12.18.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél indítandó, a Magyar Állam 
tulajdonában lévő Szentkirályszabadja, Rákóczi Ferenc utca 15.szám 
alatti,  54 hrsz-ú („Iparoskör”) ingatlanra vonatkozó ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adási kérelem elbírálásához további 
előkészítés igényel.  
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.február 15. 

 
6. napirend - Kis Barnabás kérelme 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Kis Barnabás a Béke utca folytatásában lévő utcában 
építkezett. Az utcájukban nincs megoldva a közvilágítás, szennyvízcsatorna, esővíz 
elvezetés. A szennyvíz gerincvezeték kiépítése kb. 6 millió Ft-ot tenne ki, erre a 
közeljövőben forrás hiányában nincs lehetőségünk. 
Jelenleg Kis Barnabás a keletkezett szennyvizet engedélyezett zárt rendszerű tárolóba 
gyűjti, melynek az ürítési költségei havi szinten magasak. Emiatt szeretné az ingatlanát 
rákötni a patak mellett lévő gerincvezetékre, ami kissé bonyolult, s költséges is. Ezért 
megvásárolta az ingatlanával szemben lévő 294 hrsz.-ú területet, melyen keresztül 
lehetőség nyílik a szennyvízgerincre történő rákötésre. A szennyvízbekötést leegyeztette a 
Bakonykarszt Zrt-vel. 
Az Önkormányzatnak régóta problémát jelent a Béke utca csapadék vizének elvezetése. 
Kis Barnabás terület felajánlással kíván segíteni oly módon, hogy a tulajdonában lévő 294 
hrsz-ú területen hozzájárul a csapadékvíz levezetéséhez a patakba. Biztosítana egy 
területsávot, ahol az önkormányzat lehelyezheti a vízelvezető csövet. Cserébe az a 
kérése, hogy az Önkormányzat tekintsen el a 160.000,-Ft közműfejlesztési hozzájárulás 
megfizettetésétől. 
Jelen kérelem és a benne foglalt javaslat viszonylag rövid időn belül megoldhatja a régi 
gondokat. Javaslom a testületnek, hogy fogadjuk el ezt a megoldást. 
Van-e hozzászólás, javaslat? 
 
A képviselő-testület támogatta a kérelmet, ellenvélemény nem hangzott el. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki egyetért azzal a 
határozati javaslattal, hogy a Képviselő-testület a 639/2 és a 294 hrsz-ú ingatlanok 
vonatkozásában eltekint a közműfejlesztési hozzájárulás megfizettetésétől, és elfogadja a 
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tulajdonosok által ingyenesen, a 294 hrsz-ú ingatlanból biztosított területet, amely az 
önkormányzati csapadékvíz elvezetési feladatok ellátásához szükséges, kérem 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

101/2014.(12.18.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 639/2 és 
a 294 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában eltekint a közműfejlesztési 
hozzájárulás megfizettetésétől, egyúttal elfogadja a tulajdonosok által 
ingyenesen, a 294 hrsz-ú ingatlanból biztosított területet, mely az 
önkormányzati csapadékvíz elvezetési feladatok ellátásához szükséges.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy végezze el az átadandó területrész 
vonatkozásában, a csapadékvíz elvezetéshez valamint a 
szennyvízbekötési feladatokhoz szükséges előkészítő feladatokat. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
7. napirend - Fényforrás Kft. - szerződéshosszabbítás 

 
Gyarmati Katalin polgármester:A közvilágítás biztosítását jelenleg a Fényforrás Kft-vel 
(Litér, Petőfi u. 15.) kötött szerződés alapján látjuk el, mely szerződés 2014. december 31-
én lejár. A szerződést tavaly kötöttük az új szolgáltatóval. A cég létrehozott egy internetes 
felületet, amelyen bárki bejelenthette a hibát. A hibajavításokra a korábbi években 
tapasztaltaknál rugalmasabban és jelentősen rövidebb idő alatt sor került. 
Mivel a szerződésünk december 31-én lejárna, a cég ügyvezetője kezdeményezte a 
szerződés meghosszabbítását változatlan feltételekkel (a szerződéses árak és a 
szolgáltatás változtatása nélkül) 2015.december 31-ig. 
Javaslom a szerződés hosszabbítását. 
Van-e hozzászólás, javaslat? 
 
A képviselő-testület részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja azt a határozati javaslatot, hogy a Fényforrás Kft-vel a közvilágítási 
szerződést hosszabbítsuk meg 2015. december 31-ig, kérem kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2014.(12.18.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Szentkirályszabadja község közvilágításának villamos energia ellátására 
és karbantartására vonatkozó, a Fényforrás Közvilágítás Üzemeltető és 
Karbantartó Kft-vel (Litér, Petőfi u. 15. Cégjegyzékszám: 19-09-513621) 
kötött szerződést meghosszabbítja 2015. december 31-ig. A szerződés 
egyéb rendelkezései illetve a szolgáltatás és a karbantartás 
meghatározott árai, tartalma változatlan marad. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2014. december 30. 
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8. napirend - Rákóczi Szövetség kérelme 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Rákóczi Szövetség elnöke dr. Halzl József megkeresett 
telefonon, Felvidéken (Szlovákia) beiratkozási ösztöndíjprogram támogatását kéri.Magyar 
iskolákba szeretnék beíratni a gyerekeket, ehhez kérnek támogatást. 
A testület 2012-ben és 2013-ban is adott támogatást, 4 tanulónak, azaz 4x10.000,-Ft-ot. 
Községünknek négy Felvidéki testvértelepülése van (Királyfiakarcsa, Vágkirályfa, 
Sajószentkirály, Sajókirályi (Tornalja). 
Annyit kért még az elnök úr, hogyha tudunk támogatást adni, akkor jelöljük is meg, hogy 
mely területnek adjuk. 
A támogatással egyetértek. 

Várom a javaslatokat, hogy támogassuk, vagy nem a programot, illetve ha igen, hány főt 
támogassunk. 

Szabó Péter alpolgármester változatlan formában javasolta a támogatást nyújtani. 

Öveges János képviselő szerint helyben is lenne, aki támogatásra szorul. 

A többi képviselő javasolta a 4x 10.000 Ft összegű támogatást. 

Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki egyetért azzal a 
határozati javaslattal, hogy támogassuk a Felvidéken meghirdetett, magyar iskolába 
beíratott gyermekek „Beiratkozási Ösztöndíj Programját ”4 x 10.000 Ft, azaz összesen 
40.000,-Ft összeggel , kérem kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2014.(12.18.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 
Rákóczi Szövetség által a Felvidéken meghirdetett, magyar iskolába 
beíratott gyermekek „Beiratkozási Ösztöndíj Programját ”4 x 10.000 Ft, 
azaz összesen 40.000-,Ft összeggel támogatja a 2014.évi 
költségvetésének terhére. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
 9. napirend - Döntéshozatal igazgatási szünetről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Kezdeményezem igazgatási szünet elrendelését 
2014.december 31-i napra. A Képviselő-testület  a rendes szabadság kiadására igazgatási 
szünetet rendelhet el. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szilveszter napján 
ügyfélforgalom nincs, az érintett köztisztviselők szabadságának terhére a szünetelés 
megoldható. Korábban ilyen szünet elrendelésére nem került sor, a mostani javaslat sem a 
teljes ünnepi időszakra vonatkozik, hanem kizárólag szilveszter napjára. 
A jogszerű szünetelés módja az, ha a testület engedélyezi az igazgatási szünetet. 
Az egyéb időszakokhoz, ünnepnapokhoz hasonlóan rendkívüli esetre az elérhetőségünk 
biztosított lesz, az igazgatási szünetről tájékoztatást teszünk közzé. 
 
A képviselő-testület támogatta a javaslatot, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
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bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet 
rendel el 2014.december 31. napra vonatkozóan, kérem kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2014.(12.18.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete igazgatási 
szünetet rendel el 2014.december 31. napra vonatkozóan. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2014.december 23. (tájékoztatásra) 

 
 10. napirend - Rendeletmódosítás: szociális tűzifa támogatás 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A 2014.november 20-i ülésen megalkottuk a szociális 
tűzifa támogatásról szóló rendeletünket. 
A pályázaton elnyert 23 erdei m3 mennyiségű fa 39 m3-nek felel meg. Ez azt jelenti, hogy 
39 háztartásnak biztosíthatunk 1 m3-nyi fát. A rendeletben meghatároztuk, hogy az adható 
támogatás mértéke 1 m3 lehet. Ebben az évben is jelentős számú kérelem érkezett (49), 
azonban a BM rendeletben meghatározott bírálati feltételek alapján több kérelmet is el kell 
utasítanunk. Jelen állapot szerint nem lesz 39 db érvényes kérelem, csak 37. 
Így a fennmaradó 2m3 fa sorsáról kellene döntenünk, oly módon, hogy módosítanánk a 
rendeletünket. A mostani szabályozás szerint: A természetben nyújtott szociális célú tűzifa 
támogatás mennyisége háztartásonként 1 m3.” 
Tervezett változtatás: „3.§ (6) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás 
mennyisége “háztartásonként minimum 1 m3.” 
E módosítással lehetőség nyílik számunkra, hogy a támogatással elnyert tűzifa 
mennyiséget teljes mértékben, jogszerűen felhasználjuk. A kérelmezők között vannak 
olyan többgyermekes családok, akik részére az alapmennyiségnél kicsivel nagyobb 
mértékű támogatás nyújtása is indokolt, így a módosítással ennek eleget tudunk tenni. 
Van-e kérdés, vélemény? 
 
A képviselő-testület támogatta a rendelet módosítását. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki egyetért a 
szociális tűzifa rendelet módosításával oly módon, hogy a támogatás mértéke minimum 1 
m3 legyen, kézfenntartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9./2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás  
jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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11. napirend - Törvényességi felhívás a 2014.szeptember 11-i együttes 
testületi üléshez  

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a 
2014.szeptember 11-én tartott Balatonfűzfő, Litér és Szentkirályszabadja testületeinek 
együttes ülésén született döntéssel kapcsolatban. 
Az ülés meghívója zárt ülés keretében tárgyalandó napirendről szólt. Az ülésen döntés 
született arról, hogy a kerékpáros turisztikai fejlesztés közbeszerzési eljárás lezárását zárt 
ülés keretében tárgyalja, majd a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntéseket ez 
alapján zárt ülésen hozták meg az érintett testületek. 
A Kormányhivatal rögzítette, zárt ülés elrendeléséről nyilvános ülésen kell döntenie a 
Képviselő-testületnek. Az ülés meghívója szerint már akkor zárt ülésre hívta össze a 
polgármester a testületet, amikor annak elrendeléséről még nem született döntés. Tehát 
ez jelen esetben törvénysértő. 
A döntési sorrend az, hogy a testület nyilvános ülésen, minősített többséggel hozott, 
indokolást is tartalmazó határozattal rendeli el a zárt ülést. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselő-testület részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a 2014. szeptember 11-i ülés 
összehívására vonatkozó törvényességi felhívásban foglalt megállapítást elfogadja és a 
képviselő-testület zárt ülésen hozott 59/2014.(09.11.) számú határozatát nyilvánossá teszi, 
kérem kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2014.(12.18.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a 2014. szeptember 11-ére összehívott, Litér és 
Balatonfűzfő önkormányzatokkal tartott együttes testületi ülés 
meghívójában biztosítani kellett volna a nyilvánosságot. A meghívó 
nyilvános testületi ülés összehívásával biztosítja a jogszerű döntési 
sorrendet. 
Az ülés összehívására vonatkozó törvényességi felhívásban foglalt ezen 
megállapítást elfogadjuk. 
A képviselő-testület az Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pontjában kapott 
döntési lehetőségével dönt  nyilvános testületi ülésen az adott 
„Kerékpáros turisztikai fejlesztés Balatonfűzfő-Litér-Szentkirályszabadja 
térségben” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban, közbeszerzési eljárás 
lezáró döntés meghozatala napirendről. 
A fenti megállapítások alapján a képviselő-testület zárt ülésen hozott 
59/2014.(09.11.) számú határozatát nyilvánossá teszi. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2014.december 29. 

 
 12. napirend - 2015. évi belső ellenőrzési terv 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Önkormányzatunk belső ellenőrzési feladatait hasonlóan 
az elmúlt évekhez Intézményfenntartó Társulás keretében látja el. A konkrét munkát a 
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