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Jegyzőkönyv 
 

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

Napirend:            
 

1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról  
2. Szivárvány Óvoda 2014/2015 nevelési évéről szóló beszámolója 
3. Kitüntetésekre vonatkozó rendelet felülvizsgálata 
4.  Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása 
5. Vagyonrendelet módosítása 
6. Előirányzat módosítás  
7. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
8. Könyvtár nyitva tartásának megállapítása 
9. Előterjesztés kitüntetések adományozásáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Takács Jánosné 
óvodavezetőt, Cseh Lajos helyi lakost, Szántód László jegyző urat. Megállapította, hogy a 
testület – 5 fővel - határozatképes. Dr. Kun Gazda Melinda képviselő és Szabó Péter 
alpolgármester jelezte, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni a testületi ülésen. 
Ismertette az írásos napirendet. A mai testületi ülésre írásos anyag került kiküldésre. A 
napirendi pontokat módosítanám, javaslom, hogy a 6.napirendet ne tárgyalja a képviselő-
testület, ez az anyag még nem alkalmas a tárgyalásra.  
Aki egyetért az így módosított napirendi javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
Az ismertetett, módosított napirenddel a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Sikosné Szücs Marianna és Öveges János 
képviselőket. Aki egyetért a hitelesítők személyével, kérem kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 
Gyarmati Katalin polgármester a napirend tárgyalása előtt elmondta, hogy a Képviselő-
testületi ülést a Pénzügyi-Gazdasági-és Ügyrendi Bizottság ülése előzte meg, ahol a 
jelenlévők a napirendeket részleteiben áttekintették, véleményezték és a bizottság 
javaslatait megtette.  
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1. napirend - Jelentés lejárt határidejű határozatokról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést olvashattátok az előterjesztésben. 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 – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

55./2015.(06.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja 

 
 2. napirend – Szivárvány Óvoda 2014/2015 nevelési évéről szóló beszámolója 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Takács Jánosné óvodavezető beszámolóját olvashattátok 
az előterjesztésben. A 3 csoport iskolában való elhelyezése kapcsán nagyfokú türelem kell 
az óvónők és gyerekek részéről egyaránt. Olvasható a beszámolóban, hogy idén sem volt 
könnyű évük az óvó néniknek, hiszen egy autista és két nagyothalló gyermek nevelését is 
meg kellett oldaniuk. Sok foglalkozást szerveztek a gyermekeknek, rendszeresen felléptek 
a község rendezvényein. 
Köszönjük Takácsné Márti óvodavezető és a pedagógusok munkáját, s kívánunk még egy 
kis kitartást, s remélhetőleg decemberben vagy januárban birtokba vehetitek a felújított, 
kibővített óvodát. 
A Pénzügyi-Gazdasági-és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a 
beszámolót a testület felé. 
Van-e kérdés, javaslat a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Takács Jánosné óvodavezető: A konyha augusztus 24-i kezdéséhez szükség lesz még 
néhány apróbb tárgyra, eszközre. Ezeket pótolni kell.  
A nevelési munkával kapcsolatosan: kevés az ez ideig beiratkozott gyerekek száma a 
népességi adatokat figyelembe véve. Még 7 gyermek beiratkozása van függőben, akik 
ebben az évben érték el az óvodás kort. Bízom benne, hogy többségük nálunk lesz 
óvodás, nem viszik el településünkről más intézménybe. Jogszabály változás is volt, 
amely előírja, hogy elsősorban a lakóhely szerinti intézménybe írassák a szülők a 
gyermekeket. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Szívesen segítek az agitálásban. 
 
Sikosné Szücs Marianna képviselő: A középső csoportban miért van 5 tanköteles korú 
gyermek? 
 
Takács Jánosné óvodavezető: A szülőkkel egyeztetve - akik ragaszkodtak hozzá, hogy 
nyári, őszi születésű gyermekük ne menjen még iskolába - a középső csoportban kerültek 
elhelyezésre. 
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Kovácsné Szabó Csilla képviselő: A tanköteles korú gyerekek esetében ki dönti el, hogy 
menjen iskolába vagy maradjon még egy évet óvodában? 
 
Takács Jánosné óvodavezető: Nevelési tanácsadó, szülő, óvónő közös döntése. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. Aki elfogadja a Szivárvány Óvoda 2014/2015. nevelési évéről 
szóló beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

56./2015.(06.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2014/2015 nevelési évéről szóló 
beszámolóját. 
 

 3. napirend - Kitüntetésekre vonatkozó rendelet felülvizsgálata 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Képviselő-testület 2000-ben elfogadott rendeletével 
alkotta meg a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, a polgármesteri medálról, a 
"Szentkirályszabadjáért" kitüntetés és a díszpolgári cím adományozásáról szóló 
rendeletét. 
A rendelet módosítására több alkalommal is sor került, ennek ellenére szükséges a 
felülvizsgálata. 
Megalkotásra került a Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló 
törvény. Ez is érinti a rendeletünket. 
A rendelet felülvizsgálatakor vizsgáltuk az elmúlt évek gyakorlatát, életszerűségét. 
Ezen okok alapján javasoljuk kivenni a polgármesteri medálra vonatkozó rendelkezéseket, 
hiszen ilyen a mai napig nem készült, ezért használatára sem került sor. 
 
A „Szentkirályszabadjáért” kitüntetés esetében az adományozás feltételei nem 
változnának. Rögzítésre került, hogy évente maximum 3 díj adományozható, ezen felül a 
posztumusz kitüntetés adományozásának lehetősége is belekerült. 
A díszpolgári cím adományozásának feltételei sem változnának, itt is meghatározásra 
került, hogy évente maximum 1 díszpolgári cím adható és a posztumusz kitüntetés 
adományozásának lehetősége itt is belekerült a tervezetbe. Az elmúlt évek során a 
díszpolgári cím adományozása során tárgyjutalmat, díszoklevelet, virágcsokrot kaptak a 
kitüntetettek. A régi rendeletünk emlékplakettet is rögzít, azonban a gyakorlatban ez nem 
valósult meg, javaslom, hogy kerüljön ki a rendeletből. 
Pontosításra kerültek a díszpolgári cím visszavonására vonatkozó szabályok is. 
Új rendelkezésként került a tervezetbe a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő 
fellobogózásának szabályrendszere is az ehhez kapcsolódó törvény figyelembevételével.  
A Pénzügyi-Gazdasági-és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet 
módosítást a testület felé azzal, hogy a díszpolgári cím adományozottja továbbra is a kis 
méretű Szent István szobrot kapja ajándékba. Ennek költségvonzatát kidolgozzuk. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
Hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a 
napirendet.  
Aki egyetért a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, a "Szentkirályszabadjáért" 
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kitüntetés és a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet megalkotásával az írásos 
előterjesztés szerint, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának  
7./2015.(VI.24.) rendelete 

a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről,  
a "Szentkirályszabadjáért" kitüntetés és a díszpolgári cím  

adományozásáról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 4. napirend - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
      vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A 2015.május 27-i testületi ülésen elfogadtuk a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati 
rendeletünket, de az utólagos ellenőrzés során megállapítottuk, hogy két rendelkezés 
javítására van szükség. 
Az egyik módosítás:  a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően - amely alapján 2 évre 
szól a közszolgáltató megbízása- mindenhol a két éves időtartamnak kell szerepelnie 
értelemszerűen. 
A másik módosítás: A közszolgáltatási szerződés lejárta esetén lefolytatott pályáztatás 
eredménytelensége esetén a Polgármester egy alkalommal 6 hónapra megbízást adhat a 
közszolgáltatás teljesítésére. 

A Pénzügyi-Gazdasági-és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet 
módosítást a testület felé. 

Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 

A testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
önkormányzati rendelet módosítását az írásos előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
8./2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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 5. napirend - Vagyonrendelet módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Képviselő-testület 2013.március 1-i hatállyal fogadta el 
vagyonrendeletét. A vagyonrendelet szabályozza az önkormányzati vagyonhoz 
kapcsolódó feladatokat, eljárásokat. 
Az elmúlt időszakban több ingatlan vonatkozásában is történtek változások, ezek miatt 
szükségessé vált a rendelet mellékleteinek aktualizálása. Az előterjesztésben 
olvashattátok, hogy milyen változások történtek. 
A Pénzügyi-Gazdasági-és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a 
napirendet azzal, hogy a következő testületi ülésre a forgalomképes ingatlan vagyonba 
tartozókat mérjük fel, azonosítsuk be. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 

A testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
9./2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Szünetet rendelek el most 17.15 órakor.  
A szünet ideje alatt kihirdetésre kerül a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, a 
"Szentkirályszabadjáért" kitüntetés és a díszpolgári cím adományozásáról szóló 
rendeletünk. 
 
Szántód László jegyző 17.15 órakor gondoskodott a rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-
ben foglalt rendelkezések alapján. 
 
A szünet 17.20 órakor véget ért, a jelenlévő képviselők létszáma – 5 fő – nem változott. 
 
 6. napirend - Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A törvény szerint a települési önkormányzat ötévente öt 
évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet kétévente át kell tekinteni 
és szükség esetén felül kell vizsgálni.  
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2013. június 27-én elfogadta 
Szentkirályszabadja Helyi Esélyegyenlőség Programját a 2013-2018. időszakra.  
Esedékessé vált az első kétévenkénti áttekintés, szükség esetén a felülvizsgálat. 

Az áttekintést követően láthattátok, hogy az intézkedési tervünkben vállalt célok 
vonatkozásában nem szükséges a beavatkozási terv módosítása, így nem szükséges a 
HEP felülvizsgálata sem. 
A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a 
napirendet. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
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A testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatára jelenleg nincs szükség,  
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

 57./2015.(06.24.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013-
2018.időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Tervét áttekintette és úgy 
határoz az előterjesztés alapján, hogy annak felülvizsgálatára jelenleg nincs 
szükség. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
 7. napirend - Könyvtár nyitva tartásának megállapítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Magyarország 2015.évi költségvetéséről szóló törvény 
kimondja, hogy a könyvtári szolgáltató hely vonatkozásában biztosítani kell a nyitva tartást 
a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján. 
A könyvtár az általános iskola épületében működik, munkanapokon történő nyitva 
tartással, heti 9 órában (kedd 15.00–18.00 óráig, szerda 13.00-16.00 óráig, csütörtök 
13.00-16.00 óráig). Szabadnapon illetve munkaszüneti napon a könyvtár nem üzemel. Az 
iskolában Csetényi Károlyné látja el a könyvtári feladatokat megbízási szerződés alapján. 
A törvény alapján szükséges biztosítani szabadnapra vagy a munkaszüneti napra a 
szolgáltatás elérhetőségét, mivel az állami normatíva csak ebben az esetben használható 
fel megfelelően. 
Javasoljuk, hogy a nyitva tartás úgy változzon meg, hogy hetente szombati napon 8.00-
9.00 óráig tartson nyitva a könyvtár, természetesen a hétközbeni nyitva tartás ezzel 
párhuzamosan egy órával rövidebb lenne.(Tehát kedden nem 15 órától, hanem 16 órától 
lenne nyitva.) 
A Pénzügyi-Gazdasági-és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a 
napirendet. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja, hogy a településen működő könyvtári szolgáltató hely nyitva tartása az 
írásos előterjesztés szerint változzon, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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