
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata  
Petőfi S. u. 12. 
15./2015. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
augusztus 7-én 12.00 órai  kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Dobi 
Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Szabó Péter alpolgármester, 
Öveges János képviselő. 
Hiányzik: igazoltan Sikosné Szücs Marianna képviselő, 
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Papp Tamásné ügyintéző 
 

Napirend:            
1. Döntéshozatal az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatásának felhasználásáról – útfelújítási, 
karbantartási munkálatok vonatkozásában 

2. Hulladékgazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendelet elfogadása 
3. Döntéshozatal beiskolázási támogatásról 
4. A Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület támogatási kérelme 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László 
jegyző urat. Megállapította, hogy a testület – 6 fővel – határozatképes. Sikosné Szücs 
Marianna képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni a testületi 
ülésen. Ismertette az írásos napirendet. A mai testületi ülésre írásos meghívó került 
kiküldésre. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. Az 
ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal határozathozatal 
nélkül – egyetértett. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Szabó Péter és Öveges János képviselőket. Aki 
egyetért a hitelesítők személyével, kérem kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 
1. napirend - Döntéshozatal az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatásának felhasználásáról – útfelújítási, 
karbantartási munkálatok vonatkozásában 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az előző képviselő-testületi ülésen döntöttünk az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatására vonatkozó szerződésmódosítási kérelemről, a feladatok átcsoportosításáról, 
módosításáról.  
A módosítások javarészt útfelújítási, karbantartási munkákat tartalmaztak. Jó részük 
pormentesítés vagy (mart) aszfalttal történő felújítás. E munkák elvégzésére a nyári 
hónapok ideálisak. 
Az elvégzendő munkák kivitelezésére árajánlatokat kértünk. 
A következő utcák felújításáról lenne szó: 
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- Fekete István utca csapadékvíz elvezetése, aszfaltozása (mart aszfalt) 
- Hunyadi utca aszfaltozása (mart aszfalt) 
- Ady Endre utca szélesítése, aszfaltozása (mart aszfalt), csapadékvíz-elvezetése 
- Erkel utca részleges pormentesítése 
- Arany János utca aszfaltozása 
- Horváth utca aszfaltozása 
 
A beérkezett ajánlatok alapján javaslom a Strabag Kft megbízását a munkálatok 
elvégzésére bruttó 14.970.997,-Ft összegben az előterjesztés szerint. Már többször 
dolgoztak a településünkön, s mindig korrekt munkát végeztek. 
Van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
A Képviselő-testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatására vonatkozó támogatási szerződésben foglalt, az előterjesztésben 
részletezett útjavítási, karbantartási munkák Strabag Kft által történő elvégzésére bruttó 
14.970.997,-Ft értékben, kérem kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

68./2015.(08.07.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a STRABAG 
Általános Építő Kft-t (8200 Veszprém, Hrsz. 0224 Pf.: 200), hogy a megküldött árajánlat 
és műszak tartalom alapján bruttó 14.970.997,-Ft értékben az 
adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatására vonatkozó 
szerződés szerinti útjavítási, karbantartási munkákat elvégezze. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester (a szerződés aláírására) 
   Kovács Zsolt műszaki ügyintéző (a munkavégzés ellenőrzésére, koordinálására) 
Határidő: 2015.augusztus 15. (a szerződés aláírására) 

 
2.napirend - Hulladékgazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendelet elfogadása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A felülvizsgálati kötelezettséget a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívásban jelezte. A rendelet a hulladék elszállítására és 
kezelésére vonatkozó szabályokat rögzíti. A mostani felülvizsgálattal nem módosítjuk a 
meglévő rendeletet, hanem új rendeletet alkotunk, ezáltal egyszerűbb és átláthatóbb lesz. 
Az új rendelet-tervezet már nem tartalmazza a nem közművel összegyűjtött hulladék 
kezelésére vonatkozó szabályokat, hiszen arról külön rendeletet alkotott a testület. Nem 
tartalmazza a kéményseprő-ipari szolgáltatáshoz kapcsolódó szabályokat, mivel azok nem 
tartoznak már a hatáskörünkbe. 
Az új előírások, fogalmi változások, szabályok változása miatt szükségessé vált a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás újraszabályozása. 
 
A tervezetet meg kellett küldenünk a környező települések számára tájékoztatás, a 
környezetvédelmi hatóság részére pedig állásfoglalás céljából. 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a 
rendelet-tervezet elfogadásra javasolja. 
 
Van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
A Képviselő-testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
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szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadásával, 
kérem kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
10./2015. (VIII.08.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
3.napirend - Döntéshozatal beiskolázási támogatásról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt évek során az őszi iskolakezdések alkalmával 
beiskolázási támogatás keretében nyújtott segítséget az önkormányzat.  
Az előterjesztésben láthattátok évekre lebontva, hogy mennyi támogatást adtunk. 
A tavalyi évben 5.000,-Ft-ot adtunk az általános és középfokú iskolás tanulóknak. 
Feltételként megszabtuk, hogy csak az kaphatott támogatást, aki csatolta a tankönyvek 
kifizetéséről szóló igazolást. 45 gyermek vette igénybe ezt a lehetőséget a faluból. 
Az idei évben nem kell a tankönyveket kifizetni az 1.2.3. osztályos tanulóknak. Ezáltal 
elképzelhető, hogy még kevesebben veszik majd igénybe a támogatást. A mai tankönyv 
árakat figyelembe véve javaslom, hogy 6.000,-Ft támogatást adjunk. Természetesen 
szintén feltétel, hogy a kifizetésről szóló igazolást csatolja, s a gyermek állandó lakhelye 
Szentkirályszabadja legyen. Ugyanis, ha nem az, akkor nem tudjuk utána leigényelni a 
központi költségvetési normatív támogatást. 
 
Van-e kérdés, észrevétel vagy javaslata napirenddel kapcsolatban? 
A Képviselő-testület részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat beiskolázási támogatásként 6000,-Ft-ot 
biztosítson minden kérelmezőnek, akinek szentkirályszabadjai állandó lakhellyel 
rendelkező és általános vagy középiskolába járó tanuló gyermeke van, kérem 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

69./2015.(08.07.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.évben 
beiskolázási támogatásként a szentkirályszabadjai állandó lakhellyel rendelkező 
és általános iskolákban vagy középfokú intézményekben tanulók részére 6.000,-
Ft-ot biztosít. Nem igényelheti a támogatást az, aki a tankönyveit térítésmentesen 
vehette át. 
A tanulók kérelméhez csatolni kell a tankönyvek kifizetéséről szóló igazolást. 
A beiskolázási támogatás finanszírozásával kapcsolatos pénzeszközöket az 
Önkormányzat a 2015.évi költségvetéséből fedezi. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.szeptember 15. (a kérelmek benyújtására) 
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