
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata  
Petőfi S. u. 12. 
Szám: 5./2016. 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 26-
án 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Sikosné 
Szücs Marianna képviselő, Dobi Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, 
Öveges János képviselő  
Hiányzik igazoltan: Dr. Kun Gazda Melinda képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László jegyző 
 
Napirend:  
1. Tájékoztató és döntéshozatal a Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér 

ügyének jelenlegi helyzetével valamint a kapcsolódó önkormányzati 
vagyonnal és annak hasznosításával kapcsolatban 

2. Döntéshozatal rendkívüli önkormányzati támogatási kérelem benyújtásáról 
  
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és Szántód László 
jegyző urat.  Megállapította, hogy a Képviselő-testület - 6 fővel - határozatképes. 
Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal határozathozatal 
nélkül – egyetértett. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kovácsné Szabó Csilla és Szabó Péter képviselőket.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 

1. napirend - Tájékoztató és döntéshozatal a Veszprém-
Szentkirályszabadja repülőtér ügyének jelenlegi helyzetével 
valamint a kapcsolódó önkormányzati vagyonnal és annak 
hasznosításával kapcsolatban 

Gyarmati Katalin polgármester: A napirend tárgyalásának megkezdése előtt javaslom, 
hogy a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a napirendet, mivel olyan jelentős értéket 
képviselő önkormányzat vagyonról van szó, melynek hasznosításához kapcsolódó 
tárgyalás nyílt ülésen történő tárgyalása az önkormányzat üzleti érdekeit sértené. 
 
A képviselők részéről egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta az 1. napirend zárt ülésen történő tárgyalását. 
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a „Tájékoztató és döntéshozatal a Veszprém-
Szentkirályszabadja repülőtér ügyének jelenlegi helyzetével valamint a kapcsolódó 
önkormányzati vagyonnal és annak hasznosításával kapcsolatban” című napirendet zárt 
ülésen tárgyalja, 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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18./2016.(IV.26.) Kt. határozat  
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
„Tájékoztató és döntéshozatal a Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér ügyének 
jelenlegi helyzetével valamint a kapcsolódó önkormányzati vagyonnal és annak 
hasznosításával kapcsolatban” című napirendet zárt ülésen tárgyalja. 
A zárt ülés elrendelését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. 
törvény 46.§ (2) bekezdés c.) pontjában rögzített felhatalmazás alapján állapította meg a 
Képviselő-testület. A jelentős értékű vagyonhoz kapcsolódóan az önkormányzat üzleti 
érdekét sértené a napirend nyilvános tárgyalása. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 
A Képviselő-testület 16.05 órakor zárt ülésen folytatta a napirend tárgyalását. 
A Képviselő-testület a zárt ülés végeztével, a szünetet követően 17.45 órakor nyílt ülésen 
folytatta munkáját. A zárt ülésen egy határozat született. 
 
17.50 órakor megérkezett Dr.Kun-Gazda Melinda képviselő, a jelenlévő képviselők száma 
7 főre emelkedett. 
 

2. napirend - Döntéshozatal rendkívüli önkormányzati támogatási 
kérelem benyújtásáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette, hogy ismételten megnyílt a lehetőség az 
önkormányzati működést támogató rendkívüli támogatási igény benyújtására. A pályázati 
kiírás szerint az önkormányzatok pályázatot nyújthatnak be a működésük támogatására, 
elsősorban a lejárt esedékességű tartozásaik vonatkozásában. 
Javasolta a pályázat benyújtását, mellyel kapcsolatban egyeztetett a Magyar 
Államkincstárral és a Belügyminisztériummal, Dukai Miklós helyettes államtitkárral is.  
Az egyeztetések alapján tekintettel a pályázat elbírálásakor figyelemmel lesznek a 
speciális helyzetünkre. A jelenlegi körülmények miatt javasolták, hogy átmeneti jelleggel a 
támogatás folyósítására használjuk a polgármesteri hivatal bankszámláját. A pályázat 
benyújtásához szükséges a Képviselő-testület határozata. 
 
A képviselők részéről egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtásáról szóló, felolvasott határozati javaslatot. 
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület pályázatot nyújtson be rendkívüli 
önkormányzati támogatás igénylésére kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett. 
A testület egyhangúlag - 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

20./2016.(IV.26.) Kt. határozat  
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete I. 7.pont és a III.1.pont alapján a 
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázatot nyújt be rendkívüli 
önkormányzati támogatás elnyerése érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az intézkedésre, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás a Polgármesteri 
Hivatal bankszámlájára kerüljön átutalásra. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő:legkésőbb 2016.május 2.(a benyújtásra) 
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