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Önkormányzata  
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21./2015. 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 
26-án 17.00 órai kezdettel megtartott Közmeghallgatásán, Képviselő-testületi 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, Dobi Sándorné képviselő, 
Öveges János képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző 
 
Napirend: 

1. Veszprémi Rendőrkapitányság Szentkirályszabadja közrendjéről és 
közbiztonságáról szóló beszámolója  

2. Polgármester tájékoztatója  
3. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 

feltételeiről szóló rendelet elfogadása 
4. Kelet-Balaton Térség Önkormányzati Társulás jövője 
5. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási módja 

2016.január 1-től - döntéshozatal 
6. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
7. Iskolák kötelező felvételi körzete 
8. 2016.évi IKSZT programterv elfogadása 
9. Rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtása 
10. Vegyes ügyek 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a lakosság részéről megjelenteket, Miklósi 
György rendőr századost a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály 
Körzeti Megbízotti Alosztály vezetőjét, Tüske András rendőr főtörzsőrmestert, a megjelent 
képviselőket, Szántód László jegyző urat, Korbacsics Edit IKSZT munkatársat és Kovács 
Zsolt műszaki ügyintézőt. Megállapította, hogy a testület – 7 fővel - határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dobi Sándorné képviselőt és Szabó Péter alpolgármestert kérte 
fel. A hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal határozathozatal 
nélkül – egyetértett. 
Ismertette a napirendet, amelyet egy ponttal javasolt kiegészíteni: Döntéshozatal 
rendezési terv eljárásban. A kiegészített napirenddel a testület egyhangúlag – 7 igen 
szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A képviselő-testület évente legalább egyszer előre 
meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. 
Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon 
belül választ kell adnia az önkormányzatnak. 
 
 
 

1 
 



1. napirend - Veszprémi Rendőrkapitányság Szentkirályszabadja 
közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolója 

 
Gyarmati Katalin polgármester megköszönte a rendőrkapitányság részletes, hasznos 
információkat tartalmazó beszámolóját. Megköszönte a rendőrség munkáját, kérte a 
további együttműködést. 
Vitára bocsátotta a beszámolót, s megadta a szót a Rendőrkapitányság képviselőjének, 
amennyiben szükségét látja, néhány dolgot a beszámolóból kiemelni, kiegészíteni. 
 
Miklósi György r.szds. köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a község 2014. éve 
közrend szempontjából nem volt kirívóan eltérő a korábbi évektől. 43-25 közötti az elmúlt 5 
évben az ismert bűncselekmények száma.  Arány szerint mintegy egyharmada 
közterületen elkövetett, kétnegyede vagyon elleni bűncselekmény. A község külterületén 7 
közúti közlekedési baleset történt, szerencsére kisebb személyi sérülésekkel.  A felderítési 
arány 50% feletti. A körzeti megbízottak személyi összetételében változás történt, Csaba 
Ákos magasabb beosztásba került, helyette Ébel Emese r.ftrzs. vette át a beosztást. 
Emese nagyon agilis, hamar beilleszkedett, pozitívak az intézmények és a lakosság felöli 
visszajelzések. A kerékpárút használata továbbra is probléma, sajnos nem tudnak kellő 
gyakorisággal jelen lenni a rendeltetésszerű használat érdekében. 
A bűnmegelőzés továbbra is kiemelt szerepet tölt be munkájukban.  
Az önkormányzattal is rendszeres a kapcsolattartás, jó az információáramlás. 
Megköszönte a segítőkész munkát. 
A jelenlévők részére lehetőséget biztosított kérdéseik megfogalmazására. 
 
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő arról érdeklődött, kitiltható-e a kerékpáros a közútról, 
ha van kerékpárút? 
 
Miklósi György r.szds.: Ha ki van helyezve a tábla, nem használhatja a kerékpáros a 
közutat. 
 
Egyéb kérdés nem hangzott el a jelenlévők részéről, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a Veszprémi Rendőrkapitányság Szentkirályszabadja közrendjéről és 
közbiztonságáról szóló beszámolójával, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

85./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának 
Szentkirályszabadja község 2014. évi közrendjéről és közbiztonságáról 
szóló beszámolóját. 

 
2. napirend – Polgármester tájékoztatója 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt egy év fontosabb fejlesztéseiről szeretnék én is 
egy rövid tájékoztatást adni: 
Az önkormányzat és Képviselő-testület is nagyon sokat dolgozott annak érdekében, hogy 
településünk tovább fejlődjön, s az itt élő családok minél jobban érezhessék magukat. A 
beérkezett lakossági észrevételeknek és kéréseknek igyekeztünk megfelelni, próbáltunk 
segíteni. 
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- 2014 december végén a Belügyminisztériumhoz pályázatot nyújtottunk  be, aminek 
eredményeképpen 30 millió forint támogatást nyertünk önkormányzati feladatok 
működtetésére. Ez az összeg segített abban, hogy az idei költségvetésünkben ne 
legyen problémánk. 

- 2015 tavaszára befejeződött a régi óvoda épület teljes felújítása: tetőcsere, 
szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtés- és világítás korszerűsítése, festés, burkolás, 
csoportszobák parkettázása, konyha teljes felújítása új gépekkel 

- több utcában kiépítésre került a vízelvezetés: pl. Radnóti utca, Petőfi utca vége, 
Zrínyi utca, Fekete István, Ady utca, 

- Tatai-tónál a játszóteret körbekerítettük, a gyerekek biztonsága érdekében 
- játszótereink uniós szabványnak megfelelően javításra kerültek 
- közterületeinket próbáltuk tisztán tartani, szépíteni: virágosítást végeztünk, 

folyamatos volt a fűnyírás is 
- külterületi utunk: a Kötéssűrű murvázása is megtörtént több lakossági kérésre 
- Horváth köz végére korlát került a biztonságos közlekedés miatt, szintén lakossági 

kérés volt 
- 2015 május elején szintén 30 millió forint támogatást nyert a település 

óvodabővítésre a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázaton.  Az új 
épületrészben 1 csoportszoba, tornaszoba, nevelői szoba, intézményvezetői szoba, 
raktárhelyiség kap helyet. A munkálatok folynak, s reményeink szerint december 
végéig az építkezés is befejeződik. Szeretnénk, ha tavasszal birtokba is vennék az 
ovisaink az új épületet. Idén 50 éves az Óvodánk működése, így tavasszal egy 
nagyszabású ünnepséggel szeretnénk átadni az ovit. 

- kétszer nyertünk vissza nem térítendő támogatást a Belügyminisztériumtól, 
rendkívüli szociális támogatások kifizetésére: először 366.358,-Ft-ot, másodszor 
198.673,-Ft-ot. 

- iskola alatti területen focipályát alakítottunk ki, kapukat, hálókat vásároltunk, ami 
egy körmérkőzés keretén belül átadásra is került, 

- 14 millió forintos beruházással mart aszfaltozás történt a Horváth, Hunyadi, Erkel, 
Fekete István, Arany, Ady és Balaton utcákon 

- járdaépítés készül: I. ütem: a Petőfi Sándor utcától kiindulva a Balatoni úton a 
református temetőig,  

- átadásra került a kerékpárút, amely összeköti településünket Litérrel és 
Balatonfűzfővel 

- elindult az óvodai konyhánkon a főzés, ahová szeretettel várjuk azokat a lakosokat, 
akik finom ebédet szeretnének fogyasztani 

- együttműködési megállapodást írtunk alá: 
● a Cholnoky Városrész Polgárőrséggel: akik rendszeresen járőröznek a 
településen, s biztosítják a rendezvényeket is 
● az Egyházakkal: a temetők karbantartási munkáinak elvégzésére 

 
 

- szociális tűzifa pályázaton nyertünk 426.720,-Ft-ot 
- ebben az évben összesen, amit pályázaton nyertünk: 60.991.751,-Ft 
- ami nagyon fontos, hogy hitelt nem kellett felvenni a működésünkhöz 
- most november 30-ig szintén lehet pályázatot benyújtani rendkívüli önkormányzati 

támogatásra, bízunk benne, hogy kapunk támogatást 
 
Fejlesztési célok a jövőben: 

- járdaépítést folytatnánk: a Petőfi Sándor utca végétől a Tóth Árpád utcán keresztül 
az iskoláig és a Balatoni úton a felső buszmegállóig 
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- a református temető előtt a Balatoni úton a híd javítását, korlát kihelyezését 
szeretnénk megvalósítani 

- szeretnénk az elmaradt utcáinkat mart aszfaltréteggel ellátni, erről már a felmérés is 
elkészült 

- külterületi útjainkra is szeretnénk pályázati úton megoldást találni 
- óvodánk udvarát kell kialakítani,rendbe tenni az ovisok fogadására, udvari játékokat 

venni 
- további vízelvezetési problémát kell megoldanunk: Jókai utca, Ady utca felső fele 
- sajnos a településen az tapasztalható, hogy az adók befizetése nem megfelelő, sok 

az elmaradás. A jövőben erre szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy a 
befizetések megtörténjenek, hiszen az önkormányzatok működése ebből a pénzből 
történik 

- település névtábláink cseréjére van szükség 
- iskola alatti focipályát szeretnénk körbekeríteni 
- kerékpárútra szeretnénk pályázni: Litér felé az a kimaradt 700m szakasz, mert 

azzal csak folyamatos problémánk van 
- önkormányzat előtt egy parkoló kialakítását is szeretnénk megvalósítani 
- TOP-os pályázatokon szeretnénk részt venni 

 
A fejlesztésekkel nem állunk meg, ahogy az önkormányzat költségvetése engedi, 
igyekszünk tovább munkálkodni, s minden pályázati lehetőséget kihasználni. 
Továbbra is nyitottak vagyunk a Tisztelt Lakosság felé: szívesen várjuk ötleteiket, 
javaslataikat, kéréseiket! 
A képviselő-testületet kérdezem: 
Aki elfogadja a polgármesteri tájékoztatót, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

86./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Gyarmati Katalin polgármester polgármesteri tájékoztatóját 

 
Gyarmati Katalin polgármester ezután a lakosok felé biztosított lehetőséget kérdéseik, 
észrevételeik megfogalmazására. 
 
Cseh Lajos Ibolya utcai lakos: Korábban is felmerült már, hogy a Rákóczi utca 
aszfaltozási munkáit megelőzően a volt Húsbolt mellől eltávolították a hirdetőtáblát, amely 
azóta sem került vissza a helyére. Mi ennek az oka? Örömmel látta a megújult községi 
honlapot, de a rendszeres frissítésre nagyobb gondot kellene fordítani. A Nemzedékek 
Háza bejáratánál miért nem lehetséges a mozgáskorlátozott közlekedés? Ha jól 
emlékszik, a felújítási pályázat tartalmazta a probléma megoldását. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A hirdetőtábla valóban eltűnt, azt pótolni fogjuk. A honlap 
egy éve működik ebben az új formájában, sok feltöltés vár még ránk, az elmaradásokat 
igyekszünk pótolni. Az aktuális események, testületi ülések meghívói azonban mindig 
időben felkerülnek a felületre. 
A Nemzedékek Háza bejárata akadálymentessé tehető, mert van szétszedhető rámpa, 
egy alkalommal volt szükség a használatára. 
 
Korbacsics Edit IKSZT munkatárs: A szétszedhető rámpa rögzítési problémáját kell 
megoldani, mert nem elég stabil és biztonságon, s ismerve a gyerekeket, nem szeretnénk 
baleset helyzetet előidézni 
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Cseh Lajos polgár: A Nemzedékek házában a két helyiség leválasztása hányszor történt 
meg a harmonika ajtóval? Nem egy optimális kialakítási mód a jelenlegi. Nem lehet 
megszüntetni? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A pályázat része volt a harmonika ajtóval leválasztás 
lehetősége, a helyiségek elkülönítése az adott rendezvényekre, a párhuzamos használat 
biztosítására. Egyébként több esetben kihasználtuk ezt a lehetőséget. Valóban nem a 
legjobb a kialakítás, de ilyen módon tudták megoldani.  A pályázati kötelezettség még 
másfél évig él, utána tudunk praktikusabb megoldást keresni. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szünetet rendelt el 17.40 órakor. 
Az ülés 17.45 órakor változatlan létszámú képviselő – 7 fő – jelenlétével folytatódott. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A testületi ülést megelőzően a napirendet a Pénzügyi-
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a tegnapi, 2015. november 25-i kibővített ülésén 
részletesen áttárgyalta és javaslatait a Képviselő-testület felé jegyzőkönyvben rögzítette. 
 

3. napirend - A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A tavalyi évhez hasonlóan ismét igényt nyújtottunk be a 
Belügyminisztérium felé szociális célú tűzifavásárláshoz. 
Ebben az évben 24 erdei m3 mennyiségű fát igényeltünk. Belügyminisztérium 
tájékoztatása alapján a teljes mennyiségre kaptunk vissza nem térítendő támogatást. A 
támogatás mértéke 426.720,- Ft, mely támogatási összegen felül 30.480,- Ft önrészt kell 
biztosítanunk, illetve a szállítás költségét kell állnia az Önkormányzatnak. 
A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2015. december 15. napjáig nyújtható 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. 
A bizottság a tegnapi nap folyamán tárgyalta ezt a napirendet, s elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatosan? 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 
feltételeiről szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi  – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15./2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás  
jogosultsági feltételeiről 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

4. napirend - Kelet-Balaton Térség Önkormányzati Társulás jövője 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Kelet-Balaton Térség Önkormányzati Társulása 2015. 
november 5-i ülésén tárgyaltuk a Társulás jövőjét.  
Itt az alábbiakról esett szó: 
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Előzménye a társulás kialakulásának: 1996. június 13-án hozták létre a Kelet-Balatoni 
Területfejlesztési Önkormányzati Társulást a települési önkormányzatok, meghatározott 
területfejlesztési feladatok ellátására. 
Majd ez a társulás 2006. december 31-i hatállyal Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú 
Társulásává (KBTT) alakult – Balatonalmádi székhellyel. A törvény anyagilag támogatta a 
többcélú társulások működését, fejlesztéseit.  
A KBTT fénykorában” alapfokú közoktatási feladatokat, egészségügyi feladatokat, 
szociális ellátási, gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermekjóléti feladatokat, közös belső 
ellenőrzési feladatokat, egyes közművelődés feladatokat látott el települések számára. 
Pályázatokat nyújtott be, többek között így jutott kisbuszhoz, színpadhoz és 
színpadfedéshez, KEF kiadványokhoz a társulás. E feladatok ellátásához az állam 
jelentős mértékű normatív támogatásokkal járult hozzá. 2009-ben pl. a költségvetési 
főösszege a KBTT-nek ~150 millió Ft volt. (Jelenleg 2015-ben 11 millió!) 
2010-et követően a törvényi környezet jelentősen megváltozott. 
Így a társulás életében megint változás következett be. 2013. január 1-jét követően, önálló 
jogi személyiségű társulásként létrejött - Litér székhellyel - a Kelet-Balaton Térség 
Önkormányzati Társulása (KBTÖT). A törvényi változásoknak köszönhetően a társulás 
előnyei azonban megszűntek, feladatai kiüresedtek. 
Szedlák Attila Litér polgármestere egyéb elfoglaltsága miatt jelezte elnöki lemondását is 
2015. december 31-vel. 
Ezen indokok alapján az elnök 3 határozati javaslatot tett a társulás elé: 
 
A határozati javaslat alapján: 
A KBTÖT megszüntetését javasolja úgy, hogy jöjjön létre egy együttműködési 
megállapodás polgármesterek tanácsának létrehozására. 
B határozati javaslat alapján: 
A Társulási megállapodás alapján a jelenlegi formában működjön tovább a KBTÖT. 
C határozati javaslat alapján: 
A KBTÖT maradjon meg, a tagdíjat csökkentsük le 50,-Ft/lakosságszám/évre. A belső 
ellenőrzési feladatok ellátását pedig azon települések vegyék csak igénybe, akik 
szeretnék. Viszont ennek költségeit az igénybevevő települések finanszírozzák. 
A társulási ülésen döntés nem született. Amit a képviselő-testületek a településeken 
döntenek, a polgármestereknek azt a határozati javaslatot kell majd szavazáskor 
képviselni a december 3-i következő társulási ülésen. 
Javaslom a C határozati javaslat elfogadását. Indokok: Az eddigi 200,-Ft/állandó lakos/év 
hozzájárulással szemben csak 50,-Ft/állandó lakos/év tagdíjat kellene fizetnünk. A belső 
ellenőrzési feladatokat továbbra is a társulás keretén belül tudnánk megoldani, ami jóval 
kevesebb költségből valósítható meg, mintha önálló településként kellene szerződést 
kötnünk a feladat megoldására. 
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a tegnapi nap folyamán tárgyalta ezt a 
napirendet, s a C határozat elfogadását javasolta. 
Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a C határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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87./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
1.Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a C határozati javaslatot 
javasolja, hogy 2016. január 1-től a tagdíj összege 50 Ft/ állandó lakos/ évben legyen 
meghatározva, mely elsősorban a működéssel kapcsolatban felmerült kiadásokra 
biztosítja a fedezetet.  
2. A Társulás céljai és feladataira a Társulás maradványa biztosítana fedezetet, kivéve 
a belső ellenőrzés közös szervezése, melyre a forrást a szolgáltatást igénybevevő 
települési önkormányzatok a külön megállapodással kötött feladat igénybevételével 
biztosítják.  
3. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Társulási 
Tanács Munkaszervezet vezetőjét, hogy a Társulási megállapodás módosítását készítse 
elő 2015. december 3-ai tanácsi ülésre, mely megállapodás módosítást a Képviselő-
testület legkésőbb 2015. december 17-ig megtárgyal, melyről minősített többségi döntést 
hoznak. 
 

5. napirend - A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási módja 
2016.január 1-től - döntéshozatal 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A 2015.október 22-i testületi ülésen már tárgyaltuk a 
családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának további lehetőségeit, 
mivel 2016. január 1-től jelentős változás következik: bevezetik a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatás integrálását, család és gyermekjóléti központok kialakítását. 
A törvény szerint 2015. november 30-i határidőig a feladatok biztosításának konkrét 
módjáról szóló döntést az önkormányzatoknak meg kell hoznia. 
A felülvizsgálat valamint a társulás ülésén elhangzottak alapján javaslom, hogy a 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását 2016.január 1-től továbbra 
is a Balatonalmádi Szociális Társulás keretén belül, a Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ lássa el. 
A bizottság a tegnapi nap folyamán tárgyalta ezt a napirendet, a javaslatot támogatta. 
Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjáról 
szóló határozati javaslatot az előterjesztés szerint, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi  –7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

88./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
családsegítés és gyermekjóléti és egyéb szociális alapellátási önkormányzati 
feladatok - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény,  és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 2016. január 1-től hatályos előírásainak megfelelő ellátására 
- a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodása 5. számú, 
2016. január 1. napján hatályba lépő módosításával - a határozat mellékletét 
képező tartalommal – egyetért 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási 
megállapodás módosítását – a társult önkormányzatok Társulási 
megállapodása 5. számú módosítását jóváhagyó határozata birtokában – 
aláírja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
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megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: 2015. november 27. (a tájékoztatásra) 

 
6. napirend - Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt években eddig minden évben csatlakoztunk a 
pályázati rendszerhez, és az önkormányzat jelentős támogatást nyújtott a pályázóknak. 
Ebben az évben 14 db pályázat érkezett, a tavalyi 21 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 bizottság a tegnapi nap folyamán tárgyalta ezt a napirendet, s támogatta az 5.000,-
Ft/fő/hó összeget. 
Van-e hozzászólás, javaslat? 
 
A képviselők részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy 5.000,-Ft/fő/hó támogatást kapjanak a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjra pályázók, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi  –7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

89./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett „A” típusú pályázat 
keretében 14 pályázót támogat 5000 Ft/fő/hó összegben. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.december 11. (a támogatási döntések megküldésére)  

 
7. napirend - Iskolák kötelező felvételi körzete 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal kéri, hogy 2015. 
november 30-ig nyilatkozzunk a kötelező felvételt biztosító általános iskolák és 
körzethatárok meghatározásáról. 
 
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. 
 
Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a kötelező felvételt biztosító iskola megjelölésével az előterjesztés szerint, 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

90./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal által megküldött, az iskolák felvételi körzetéhez 
kapcsolódó dokumentumot és településünk 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: 2015. november 30. (megküldés a Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 
felé) 

 
8. napirend - 2016.évi IKSZT programterv elfogadása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az IKSZT pályázat elnyerése, a beruházás 
megvalósítása után a működés során a vállalt kötelezettségeinknek is eleget kell tenni. 
Nemzedékek Háza közösségi tér szakmai működésére vonatkozóan szolgáltatási és 
programtervet kell készíteni: 
Korbacsics Edit a Nemzedékek Háza vezetője elkészítette az első féléves programtervet, 
kívánod-e kiegészíteni szóban? 
 
Korbacsics Edit IKSZT munkatárs: Pozitív előrelépés, hogy a Herman Ottó Intézet 
közvélemény-kutatást végez az IKSZT-k működésével kapcsolatban. A kérdőívet 
kitöltöttem, az ígéret szerint a kutatási eredményt a jövőben figyelembe veszik. 
 
Gyarmati Katalin polgármester megköszönte a munkát, s pozitívumnak említette, hogy 
egyre több helyi fiatalt sikerül bevonni a közösségi programok előkészítésébe, 
lebonyolításába. Mintegy 8-10 főre lehet jelenleg számítani, ami már jelentős eredmény. 
A bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdése valakinek Edithez? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el kérdés, észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet 
Aki elfogadja az IKSZT szakmai működésére vonatkozó, 2016. január 1-től 2016. június 
30-ig meghatározott szolgáltatási és programtervet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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91./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Nemzedékek Háza IKSZT szakmai működésére vonatkozó, 2016. január 1-től 
2016. június 30-ig meghatározott szolgáltatási és programtervét. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: 2015. november 30. (programterv megküldésére) 

 
9. napirend - Rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat 

benyújtása 
 

Gyarmati Katalin polgármester: A tavalyi év végén pályáztunk és nyertünk támogatást a 
Belügyminisztérium pályázatán rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra. 
Ebben az évben ismételten szeretnénk támogatási igényt benyújtani a működési 
kiadásaink fedezetére. A kiírás szerint 2015.november 30-ig van lehetőség arra, hogy az 
illetékes minisztérium külön engedélye alapján pályázzunk. A pályázati feltételek 
szigorúbbak, mint tavaly.  A november 30-ig lejárt határidős számlák, kötelezettségek 
összegére lehet pályázni. 
Kérelmünket megküldtük Pogácsás Tibor államtitkár úr részére, válasz még nem érkezett. 
Kontrát Károly úrral is felvettem a kapcsolatot. Megnyitották a pályázati felületet, így 
tudjunk pályázni. 
A támogatási igény benyújtásával jelentős segítséget kaphatunk a működési költségeink 
biztosításához, az elmaradt díjak, költségek fedezésére. 
15 millió forintra szeretnénk pályázni,de nagy segítség lenne, ha már 4 milliót Ft-ot is 
kapnánk. 
 
A bizottság tárgyalta a napirendet, támogatta a pályázat beadását. 
Van-e kérdés a napirendhez kapcsolódóan? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el kérdés, észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet 
Aki támogatja, hogy nyújtsunk be pályázatot rendkívüli önkormányzati támogatásra, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
  

92./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete I. 7.pont és 
a III.4.pont alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatás 
elnyerése érdekében.   
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő:2015.november 30. 
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10. napirend – Döntéshozatal Rendezési terv eljárásban 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Képviselő-testület korábban már döntött arról, hogy a 
települési rendezési terv módosítását kezdeményezi több vonatkozásban illetve egységes 
szerkezetbe foglalja az elmúlt időszak módosításait. 
 
A hosszadalmas eljárás végén a tervezéssel megbízott Város és Ház Bt. elkészítette a 
záró véleményezésre alkalmas dokumentációt, melyet több fordulós egyeztetés és 
szakhatósági véleménykérés előzött meg. 
A megbízott cég lefolytatta a szükséges egyeztetéseket. 
A tervezők a beérkezett észrevételekre megadták válaszaikat. 
Az eljárás mostani szakaszában a testületnek arról kell döntenie, hogy a véleményezési 
szakasz lezárult és a beérkezett véleményeket és az azokra adott válaszokat elfogadja, 
továbbá, hogy a záró főépítészi vélemény megkérésének folyamatát elindítja. 
A Képviselő-testület a rendezési terv módosítását, a módosított helyi építési szabályzatot 
az állami főépítész támogató záró véleménye után fogadhatja majd el. 
Van-e hozzászólás, javaslat? 
 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a rendezési terv eljáráshoz 
kapcsolódó döntési javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi –7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

93./2015.(XI.26.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési 
eszközök módosítása vonatkozásában a partnerségi egyeztetés során, illetve a 
véleményezési szakaszban beérkezett véleményekkel kapcsolatban - a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően -  
 
1. megállapítja, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a tervezet 

alátámasztó munkarészeként a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 
értékelés elkészítésére nem volt szükség, 

2. megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban a 
Partnerektől nem érkezett észrevétel, a Partnerségi egyeztetést lezárult.  

3. úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket az azokra adott válaszok és az 
egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve szerint elfogadja, 

4. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beérkezett véleményekkel 
kapcsolatos döntés dokumentálásáról és közzétételéről; 

5. tudomásul veszi, hogy a 4. pont szerinti dokumentálással és közzététellel a szóban 
forgó településrendezési eszköz módosítás véleményezési szakasza lezárul; 

6. felkéri a tervezőt, hogy a településrendezési eszközök módosított jóváhagyandó és 
alátámasztó munkarészeit a beérkezett vélemények alapján a záró véleményezésre 
készítse elő,  

7. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott 
településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi 
vélemény egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus 
adathordozón küldje meg végső szakmai véleményezésre az Állami főépítésznek.  
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