
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám:  7. /2016 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 30-
án 17.00 órai  kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Dobi 
Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Öveges János képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző, Kovács Zsolt műszaki ügyintéző 
Hiányzik: Dr. Kun Gazda Melinda képviselő 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:    

1. A Veszprémi Rendőrkapitányság beszámolója Szentkirályszabadja 
közbiztonsági helyzetéről, a 2015.évben tett intézkedésekről és az ezzel 
kapcsolatos feladatokról 

2. Előterjesztés a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, a 
"Szentkirályszabadjáért" kitüntetés és a díszpolgári cím adományozásáról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről 

4. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről 
5. A Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda beszámolója a 2015/2016-os 

nevelési évről 
6. Előterjesztés törvényességi felhívásról 
7. Előterjesztés kitüntetések adományozásáról (Mötv. 46.§ (2) bekezdés a.) 

pontja szerint kötelezően zárt ülés keretében) 

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Takács Jánosné 
óvodavezetőt, Szántód László jegyző urat, s külön köszöntötte a Veszprémi 
Rendőrkapitányság képviselőit Miklósi György r.szds-t és Ébel Emese rtörm. körzeti 
megbízottat. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet.  
Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - határozathozatal 
nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné és Sikosné Szücs Marianna 
képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  elfogadta 
a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 
17.03 órakor megérkezett Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, ezzel a jelenlévő képviselők 
létszáma 7 főre emelkedett. 
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1. napirend - A Veszprémi Rendőrkapitányság beszámolója Szentkirályszabadja 
közbiztonsági helyzetéről, a 2015.évben tett intézkedésekről és az ezzel 
kapcsolatos feladatokról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Ismételten köszöntötte a Veszprémi Rendőrkapitányság 
képviselőit. Köszönjük szépen az írásos beszámolót. Részletes anyagot olvashattunk. 
Szeretném felkérni Miklósi György r.szds. urat, hogy tájékoztasson bennünket a falunkat 
érintő ügyekről. 
 
Miklósi György r.szds.: Köszöntötte a jelenlévőket. Elsőként a beszámolóban szereplő 
hibás lakosságszámot korrigálta az észrevétel alapján. 
A településen kirívó bűncselekmény nem történt. Az intézkedések közben kiszabott 
szankciók összetételét megvizsgálva megállapítható volt, hogy azok főként közlekedési 
szabálysértések elkövetése miatt kerültek kiszabásra.  
Ismertette a községre vonatkozó közbiztonsági, igazgatásrendészeti, bűnmegelőzési 
jellemzőket. Összességében csökkenő tendenciát mutat a bűncselekmények száma. 
A helyi Önkormányzattal a kapcsolat kiváló. Az Önkormányzat megtesz mindent a 
rendőrség, a helyi körzeti megbízott munkájának elősegítése céljából.  
A polgárőrséggel (Cholnoky Polgárőr Egyesület) történő együttműködés szintén kiváló. A 
közös szolgálatok ellátása folyamatos.  
A rendőrség, valamint a helyi körzeti megbízott kapcsolata Szentkirályszabadja 
illetékességi területén lévő vadásztársaságokkal és erdőbirtokosságokkal kiváló, közös 
szolgálatellátások a lehetőségekhez mérten folyamatosak. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolattartás folyamatos. A helyi körzeti 
megbízott a megtartott jelzőrendszeri értekezleteken megjelent, ahol tapasztalatairól 
beszámolt. Az információáramlás a jelzőrendszeri megbeszélésre meghívott képviselők 
között folyamatos, továbbá kölcsönös.   
A tanítási és oktatási intézmények képviselőivel történő kapcsolattartás kiváló, az 
intézmények képviselői megtesznek mindent a rendőri munka elősegítése, gyerekek 
megóvása érdekében.  
A helyi körzeti megbízott az állampolgárokkal történő szoros kapcsolattartás érdekében 
minden hónapban tart fogadóórát. A körzeti megbízott szolgálati mobiltelefonszáma a helyi 
lakosság körében ismert. Általános tapasztalat, hogy az állampolgárok, panaszaikkal, 
kérdéseikkel telefonon, vagy más szerveken keresztül (Önkormányzat, polgárőrség stb.) 
keresik a kapcsolatot a körzeti megbízottal. 
Ismertette a 2016. évre megfogalmazott célkitűzéseket a bűnmegelőzés, a baleset-
megelőzés, a közrendvédelmi és az igazgatásrendészet vonatkozásában. 
A Veszprémi Rendőrkapitányság 2015. évben is hozzájárult az állampolgárok és 
Szentkirályszabadja település lakossága biztonságának fokozásához, valamint eleget tett 
a szervezeti követelményeknek, saját elveinek és célkitűzéseinek. 
Gyarmati Katalin polgármester megköszönte a tájékoztatást. 
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 

A képviselők részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Veszprémi Rendőrkapitányság beszámolóját Szentkirályszabadja 
közbiztonsági helyzetéről, a 2015.évben tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos 
feladatokról, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
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A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 
 

28./2016.(VI.30.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Veszprémi 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának Szentkirályszabadja község 2015. 
évi közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolóját.  
 

 
2. napirend - Előterjesztés a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, a   

Szentkirályszabadjáért" kitüntetés és a díszpolgári cím adományozásáról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt időszakban felmerült javaslatok alapján 
szeretnénk módosítani a vonatkozó rendeletünket.  
A rendelet 14-20.§-a szabályozza a díszpolgári cím adományozását és egyéb feltételeit. 
Az előterjesztésben a 16.§ kiegészítésére tettünk javaslatot. 
(3) szerint: A díszpolgárt elhalálozása esetén az önkormányzat saját halottjának tekinti. 
(4) A díszpolgár elhalálozását követően a temetés napjáig gyászlobogót tűzünk ki. 
(5) Az Önkormányzat a temetési költséget bruttó egyszázezer forint összeghatárig viseli. 
(6) Ha az elhunytat más is saját halottjának tekinti, az Önkormányzat a költségek 
megegyezés szerinti részét viseli, maximum egyszázezer forint összeghatárig.  
 
Van-e kérdés, javaslat a rendeletmódosítással kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, a "Szentkirályszabadjáért" 
kitüntetés és a díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Szentkirályszabadja község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2016. (VII.01.) önkormányzati rendelete 
a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről,  

a "Szentkirályszabadjáért" kitüntetés és a díszpolgári cím  
adományozásáról szóló 

7/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

3. napirend - Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény. 11. § (2) bekezdése szerint minden év szeptember 15-ig az Önkormányzat 
tulajdonában levő víziközmű-vagyonra (ivóvízellátó és szennyvízelvezető és -tisztító 
víziközmű-rendszer) Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni. 
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A Bakonykarszt Zrt felajánlotta segítségét a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 
önkormányzati kötelezettségek teljesítésében. Meghatalmazással vállalja, hogy az 
Önkormányzat víziközmű-vagyonára 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Tervet elkészíti. 
A meghatalmazás 2 dologra terjedhet ki, az egyik hogy az Önkormányzat által szolgáltatott 
adatok alapján elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a BAKONYKARSZT Zrt. 
jóváhagyásra benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A 
másik, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. az Önkormányzatot a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyására irányuló eljárásában 
képviselje. 
Településünk vonatkozásában két egységet érint a döntéshozatal, a szennyvízelvezető és 
tisztító víziközmű-rendszert és az ivóvízellátó víziközmű-rendszert. 
Két határozati javaslatot olvashattatok az előterjesztésben. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Van-e költségvonzata a Bakonykarszt Zrt. felajánlott 
szolgáltatásának? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Külön kimutatható költsége nincs, a vízszolgáltatás 
költségébe van beépítve. 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a két határozat tervezetet. 
Aki egyetért a 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-
rendszerre vonatkozó, az előterjesztésben olvasható határozati javaslattal, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

29./2016.(VI.30.) Kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-11767-
1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető 
és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 
szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 
érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza 
meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 
3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-2031. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2016.július 10. (tájékoztatásra) 

 
Aki egyetért a 42. sorszámú Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó, az 
előterjesztésben olvasható határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
 

30./2016.(VI.30.) Kt. határozat: 
1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-11767-
1-005-01-02 MEKH kóddal rendelkező 42. sorszámú Veszprém ivóvízellátó 
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 
szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 
érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza 
meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 
3. A meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-2031. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2016. július 10. (tájékoztatásra) 

 

4. napirend - Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről 

Gyarmati Katalin polgármester: Budáné Lázár Katalin és Buda Zsolt kérelmet 
terjesztettek elő a Képviselő-testület felé, miszerint belterületbe szeretnék vonni a Zrínyi 
utcában található 093/11 hrsz-ú területet. 
Eladták a telket, s az új tulajdonos építkezni szeretne. Termőföldföld belterületbe vonása 
iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A belterületbe vonás után a 
rendezési tervnek megfelelően telekosztást kell kialakítani. 
 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a belterületbe vonást, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a 093/11 hrsz-ú terület belterületbe vonásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

31./2016.(VI.30.) Kt. határozat: 
A Szentkirályszabadja Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Szentkirályszabadja Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 9./2007.(IX.01.) rendeletben foglaltak alapján, beépítés 
céljából belterületbe vonja a Szentkirályszabadja 093/11 hrsz-ú ingatlan, teljes 
területét. 
Felelős: Kovács Zsolt műszaki ügyintéző 
Határidő: 2016.július 10.(értesítés megküldésére) 
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5. napirend - A Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda beszámolója a 
2015/2016-os nevelési évről 

Gyarmati Katalin polgármester: Takács Jánosné óvodavezető beszámolóját olvashattuk 
az előterjesztésben. Úgy gondolom, hogy különleges nevelési évet zárt az óvoda, hiszen a 
nevelési évet még az iskola falai között kezdték, de tavasz végére sikerült az új épületbe 
átköltözve befejezni az évet. Nagy öröm számunkra és az óvónők számára is, hogy 10 év 
után sikerült a 3 csoportot egy fedél alá vonni, ezáltal az óvodavezetőnek és az 
óvónőknek a munkáját is megkönnyítve nevelhetik a gyermekeket. Olvashattuk a 
beszámolóban, hogy milyen sok foglalkozást szerveztek a gyermekeknek, kirándultak, 
színházba látogattak, s úszásoktatáson is részt vettek az ovisok. Rendszeresen felléptek a 
község rendezvényein. 
Köszönjük Mártika Neked is és a pedagógusok munkáját is! A nyárra pedig kellemes 
pihenést kívánunk, hogy frissen, kipihenten kezdjétek majd a következő nevelési évet. 
Van-e kérdés, javaslat a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Takács Jánosné óvodavezető: Szeretném a magam, munkatársaim és elsősorban 
óvodásaink nevében megköszönni a szép, tágas, felújított óvodánkat, amelynek már az 
udvarát is birtokba vettük a gyerekek nagy örömére. 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Hogy alakul a gyermeklétszám az új nevelési évben? 
 
Takács Jánosné óvodavezető: Csökkenő tendenciát mutat a helyi gyermekek 
tekintetében, de nem aggódunk, mert már Balatonalmádiból is keresik az óvodánkat, 
várunk onnan is gyerekeket. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el a beszámolóval kapcsolatban, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Szivárvány Óvoda 2015/16 évéről szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

32./2016.(VI.30.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 2015/2016 nevelési évéről szóló 
beszámolóját. 

 
6. napirend - Előterjesztés törvényességi felhívásról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Kormányhivatal átfogó vizsgálatot végzett az 
önkormányzati építési szabályzatok vonatkozásában. 
A tavalyi évben módosítottuk a helyi építési szabályzatunkat. A hosszú, többkörös 
szakhatósági egyeztetést követően alakult ki a végleges rendeleti szöveg, ennek ellenére 
a törvényességi felhívásban szereplő tételek vonatkozásában hibákat találtak, melyek 
javítását el kell végeznünk. 
A szabályzat előkészítését a Város és Ház Bt végezte, áttekintették a felhívást és jelezték, 
hogy a felsorolt problémák orvosolhatóak, javasolják az abban foglaltak elfogadását. 
A felhívás szerint 60 napon belül kell a Képviselő-testületnek nyilatkozni illetve közölni 
álláspontját a Kormányhivatal felé. 
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17.30 órakor Sikosné Szücs Marianna elhagyta a tanácstermet, a jelenlévő képviselők 
száma 6 főre változott. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Javaslom a testületnek, hogy a Kormányhivatal által 
előterjesztett felhívásban foglaltakat fogadja el és nyilatkozzunk arról, hogy a 
jogszabálysértések megszüntetéséről intézkedünk. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
Egyéb hozzászólás nem érkezett a Képviselő-testület részéről, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy az építési szabályzatunk vonatkozásában a jogszabálysértések 
megszüntetéséről a megadott határidőig gondoskodik a Képviselő-testület, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő részt vett. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

33./2016.(VI.30.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal által kiadott, VEB/005/1891/2016. számú 
törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért, az abban foglalt –a helyi építési 
szabályzatot érintő- jogszabálysértések megszüntetéséről a megadott határidőig 
gondoskodik. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2016.augusztus 6. (a tájékoztatás megküldésére a Kormányhivatal felé) 
 
Sikosné Szücs Marianna képviselő 17.35 órakor visszatért a tanácsterembe, a jelenlévő 
képviselők szám 7 főre változott. 
 
A következő, az „Előterjesztés kitüntetések adományozásáról” című napirendet 17.35 órai 
kezdettel az előterjesztésben rögzített jogszabályi rendelkezés miatt zárt ülés keretében 
tárgyalta a Képviselő-testület.  
 
A nyílt testületi ülés 17.55 órától változatlan – 7 fő képviselő – létszámmal folytatódott. 
 

7. napirend – Vegyes ügyek 
 
Gyarmati Katalin polgármester a Vegyes ügyek napirend keretében néhány pontban 
tájékoztatta a Képviselő-testületet: 
 

- Tájékoztató a szabadságok igénybevételéről: nem június 2-3-án és nem június  27-
28-án vettem ki a szabadságomat, hanem június 10.,17., 21., és 30-án 

- július 2-án tartandó „Családi nap” rendezvény: 12 főzőcsapat jelentkezett és 6 
focicsapat, 9 órakor kezdünk az iskola alatti pályán és a parkban. 

- a felnőtt háziorvosi orvosi ügyeleti szolgáltatás ügye: levéllel keresték meg a 
polgármestereket az érintett orvosok, hogy probléma van az ellátás feltételeivel, 
várhatóan lesz az ügynek folytatása. Amennyiben érdemi információ lesz, 
tájékoztatom a Képviselő-testületet. 
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