
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám:  6. /2016 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-
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, Dr. Kun 
Gazda Melinda képviselő, Dobi Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző, Doviscsák Tamás pénzügyi 
csoportvezető, Kovács Zsolt műszaki ügyintéző 
Hiányzik: igazoltan Sikosné Szücs Marianna képviselő, Öveges János képviselő 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:    

1.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról  
2.) Beszámoló a helyi önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és  

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
3.) Beszámoló a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

2015.évi költségvetéséről 
4.) Összefoglaló jelentés a 2015. évben végzett belső ellenőrzések 

értékeléséről 
5.) Beszámoló az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről – 

zárszámadási rendelet elfogadása 
6.) Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása társulási 

megállapodásának módosítása 
7.) Szociális tárgyú önkormányzati rendelet módosítása 
8.) Döntéshozatal helyiség bérletéről 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László 
jegyző urat, Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezetőt, s külön köszöntötte a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal vezetőjét Dr. Vadlek Krisztinát, aki 
jelenlétével megtisztelte a Képviselő-testület ülését. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület 5 fővel határozatképes. Sikosné Szücs Marianna képviselő jelezte távol 
maradását, Öveges János képviselő később érkezik. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, amelyet 2 ponttal kívánt kiegészíteni, a 3. 
napirendi pontként a 2015. évi költségvetés módosítás elfogadása című, a 10. napirendi 
pontként pedig a rendkívüli önkormányzati támogatás felhasználása című napirend 
felvételét kérte. 
A kiegészített napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag –5 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné képviselőt és Szabó Péter 
alpolgármestert. Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  elfogadta 
a javaslatot. 
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Gyarmati Katalin polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi 
Bizottság 2016. május 24-én a 13.30 órai kezdettel megtartott ülésén valamennyi 
napirendet megtárgyalta, javaslatait jegyzőkönyvben rögzítette. 
 
1. napirend - Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról  
 
Gyarmati Katalin polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést olvashattátok az előterjesztésben. Minden határozati döntést sikerült határidőre 
teljesítenünk.  
A bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentés elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

21./2016.(V.26.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. napirend - Beszámoló a helyi önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és  
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 
17.04 órakor megérkezett a Balatonalmádi Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat intézményvezetője Sajtos Ildikó. 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte Sajtos Ildikó intézményvezetőt. Törvény írja 
elő, hogy minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az értékelést, miután a Képviselő-testület 
megtárgyalta, meg kell küldeni a gyámhatóságnak. 
Az anyag két részből tevődik össze, egyik részét adja a Balatonalmádi Család és 
Gyermekjóléti Központ vezetőjének beszámolója, a másik részét pedig a Hivatal által 
készített beszámoló teszi ki. 
 
17.05 órakor megérkezett Öveges János képviselő, ezzel a Képviselő-testület létszáma 6 
főre emelkedett.  
 
A Család és Gyermekjóléti Központ látja el településünkön a házi segítségnyújtást, a 
nappali szociális ellátást (idősek klubja), a családsegítést és a gyermekjóléti 
szolgáltatásokat. 
Szeretném megköszönni Sajtos Ildikó intézményvezető beszámolóját, amely igen 
részletes, tartalmas, bőséges adatot tartalmaz, sok-sok mérőszámmal, összehasonlítási 
adatokkal.  
Ildikó, szeretnéd-e kiegészíteni a beszámolót? 
 
Sajtos Ildikó Balatonalmádi Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 
intézményvezető: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a beszámoló két részből áll, 
az első rész a jogszabály által meghatározott szempont rendszer szerint, a második rész 
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kicsit kötetlenebb formában készült. A programok illeszkednek a hátrányos helyzetű 
gyermekekhez. Folytatják a hagyományos egészségtábort. Járási szinten Gyermekjóléti 
Központok működnek, velük jó az együttműködés. Veszprém biztosít fejlesztőpedagógust, 
ez a szolgáltatás eddig nem volt. Minden szolgáltatást kihoznak a helyszínre, hogy 
helyben elérhető legyen. Személyi változások voltak, Niederkirchner Anett elköltözött, 
sajnáljuk, mert nagyon megfelelő volt a pozícióra, de az új kollégák is beváltak, jól végzik a 
munkájukat. 
A házi-segítségnyújtás szolgáltatás olyan szinten igénybe vett szolgáltatás, hogy 
kapacitásbővítést kértek. Meg kell oldanunk a jövőben - az új jelentkezők belépése miatt - 
hogy aki nem veszi igénybe a szolgáltatást, de nem mondja vissza, valamilyen formában 
kikerüljön a körből. 
 
Gyarmati Katalin polgármester megköszönte a tájékoztatást. A Pénzügyi-Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült, hogy a beszámoló 6. oldalán a 12 fő igénybe vevő 
nem elírás-e, a számokból kb. 20 főre lehet következtetni. 
 
Sajtos Ildikó intézményvezető: De igen, valóban elírás történhetett. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Sikosné Szücs Marianna képviselő távolléte miatt a 
részéről megfogalmazott kérést továbbítom, hogy az oktatási intézmények írásos 
jelzéseire írásos visszacsatolást kérnek minden esetben. 
 
Sajtos Ildikó intézményvezető: Ez meg is történik, hiszen a járáshoz Veszprémbe mindig 
továbbítani kell a megkeresést és a választ is. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A gyermekvédelmi beszámoló másik részét a 
Polgármesteri Hivatal beszámolója adja. Köszönjük a jegyző úr tájékoztatóját. Látható, 
hogy a tavalyi évben milyen és mennyi pénzbeli juttatást adtunk az érintettek részére. 
A bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a helyi önkormányzat 2015. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásával, 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
22./2016.(V.26.) KT határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő–testülete 
elfogadja az Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót. 
Felelős:Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2016.június 10. (megküldésre) 
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 3. napirend - Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A 2015. évi zárszámadási rendelet elfogadása előtt 
szükséges még az évközi előírás módosításokat - amelyek kötelezettségvállalással 
realizálódtak – beépíteni, hozzárendelni a tényleges zárszámadáshoz intézményenként. 
Felkérte Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezetőt, tájékoztassa a Képviselő-testületet 
erről. 
 
Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető: A működési és felhalmozási támogatások 
növekedése az egyéb működési bevételek növekedése, a személyi juttatások és 
munkáltatói járulékok növekedése, az egyéb működési kiadások növekedése, az ellátottak 
pénzbeli juttatásainak csökkenése, a felhalmozási kiadások növekedése, a finanszírozási 
bevételek és kiadások növekedése, valamint a tartalék változása miatt a 2015. évi 
költségvetési rendelet bevételi főösszegét 9.389 E Ft-tal, a kiadási főösszegét 13.005 E 
Ft-tal módosítja. A Mák jelentéshez kell igazítani az adatokat. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Köszönöm. Van-e kérdés, javaslat a napirenddel 
kapcsolatban?  
A bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta. 
 
A képviselők részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint az önkormányzat 2015. évi 
költségvetési rendeletének módosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 
1./2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 4. napirend - Beszámoló a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási  
 központ 2015. évi költségvetéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
elkészítette a 2015-ös költségvetési évről szóló pénzügyi beszámolóját, melyet láthattatok 
az előterjesztésben. Ez az évi beszámoló kapcsolódik és részét képezi a saját 
zárszámadásunknak. 
Jó hír, ahogy az előterjesztésben is láthattátok, hogy visszautalásra kerül majd 986.000,-
Ft. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
A bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta a napirendet. 
 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolóval, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

23./2016.(V.26.) KT határozat:  
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
jóváhagyja Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. évi 
gazdálkodásáról készült beszámolóját. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
 5. napirend - Összefoglaló jelentés a 2015. évben végzett belső 

ellenőrzések értékeléséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Kistérségi társulás keretében a Szántó és Társa Bt. végzi 
önkormányzatunk belső ellenőrzését. Munkájukat magas színvonalon végzik, az 
együttműködés kiváló. A belső ellenőr továbbította részünkre a 2015. évi belső 
ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést, amelyet a zárszámadási 
beszámoló részeként a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
A bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta.  
 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a 2015. évben végzett belső 
ellenőrzések értékeléséről szóló összefoglaló jelentés megállapításaival, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
24./2016.(V.26.) KT határozat:  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést 
jóváhagyja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről – 
zárszámadási rendelet elfogadása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A törvényi előírásoknak megfelelően kiküldésre került a 
beszámoló, köszönöm Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető előkészítő munkáját. 
Van-e kérdés, vélemény a napirendhez kapcsolódóan? 
A bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta az Önkormányzat 2015. évi beszámolóját. 
 
A napirend vitájának végén, a Képviselő-testület részéről nem érkezett több hozzászólás, 
észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint az Önkormányzat 2015.évi 
költségvetéséről szóló beszámolóval, a zárszámadási rendelet elfogadásával, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6./2016.(V.27.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának  
2015.évi költségvetési zárszámadásáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

7. napirend - Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása társulási 
megállapodásának módosítása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A tavalyi év végén jelentős változások történtek a Kelet-
Balatoni Térség Önkormányzati Társulását érintően. A vállalt feladatok ellátási módja 
módosult (pl. belső ellenőrzés), valamint lemondott a társulás elnöke, mely érintette a 
társulási székhelyét is.  
A Társulás 2015. december 3-án megtartott rendkívüli ülésen Hebling Zsoltot, Alsóörs 
polgármesterét választotta a Tanács elnökévé 2016. január 1-i hatállyal. 
Litér Község Önkormányzata, mint a Társulás székhelye vállalta, hogy 2016. június 30-ig a 
társulással kapcsolatos munkát elvégzi, azzal a feltétellel, hogy Alsóörs Önkormányzata 
2016. július 1-vel átveszi a feladatokat.  
A változtatások hatályossá változásához szükséges a társulási megállapodás módosítása. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
A bizottság tárgyalta, s elfogadásra javasolta. 
A képviselők részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a Kelet-Balatoni Térség 
Önkormányzati Társulása társulási megállapodásának módosításával, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

25./2016.(V.26.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kelet-
Balatoni Térség Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 6. 
számú módosítását elfogadja,- a határozat mellékletét képező tartalommal 
- mely 2016. július 1. napján lép hatályba. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási 
megállapodás módosítását – a társult önkormányzatok Társulási 
megállapodása 6. számú módosítását jóváhagyó határozat birtokában – 
aláírja. 
A Képviselő-testület felkéri a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó 
hivatal jegyzőjét, hogy a Társulási megállapodás módosítását küldje meg 
a Magyar Államkincstárnak és a megyei kormányhivatalnak. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2016.május 31. (tájékoztatásra) 

 
 8. napirend - Szociális tárgyú önkormányzati rendelet módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: 2015 februárjában fogadtuk el a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletünket. 
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Az önkormányzatok által biztosított ellátások neve 2015. március 1-jétől jogszabályi 
változások miatt egységesen települési támogatásra változott. 
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján javaslatot kívánunk tenni néhány változtatásra. 
 

• változtatni kívánunk rendkívüli települési támogatás esetén: csak akkor adható, ha 
az előző támogatás biztosítása óta 90 nap eltelt, ne képezzen akadályt a 90 napos 
szabály, mert az élethelyzet szükségessé teheti a támogatás biztosítását (pl. 
halálesetnél) 

• szociális kölcsön esetében is változtatni szeretnénk: Kiegészítettük a jogosultsági 
feltételeket a visszafizetést garantálni tudó munkaviszony vonatkozásában, illetőleg 
biztosítanánk a nyugdíjjal rendelkezők igénylési lehetőségét is. 

• szociális étkeztetés esetében is változtatnánk: problémát okozott az, hogy 
előfordult, hogy az igénylők egy idő után nem vették igénybe a szolgáltatást és 
megszüntetését sem kezdeményezték vagy hosszú időre vonatkozóan nem tettek 
eleget a díjfizetési kötelezettségüknek. Ezzel lehetőség nyílik az ilyen 
szolgáltatások megszüntetésére és más igénylőknek is biztosítható lesz a 
szolgáltatás. Az ellátott halála miatti megszűnés is legyen benne. Szabályozásra 
került az is, hogy a szociális étkeztetés elbírálásakor nem a család vagy a háztartás 
jövedelmét kell vizsgálni, hanem az igénybe vevő személyének a jövedelmi 
viszonyait. 

• lakásfenntartási támogatás megszűnési okainak meghatározásánál is 
változtatnánk: a lakásfenntartási támogatás egy évre szól, s sokszor tapasztaljuk, 
hogy már rég nem is az adott ingatlanba lakik életvitelszerűen az illető, ahová a 
támogatást adtuk. Ennek kiküszöbölésére szeretnénk változtatni, hogy lehessen 
megszűntetni a támogatást annak, aki életvitelszerűen nem az adott ingatlanba 
lakik. 

 
A bizottság tárgyalta ezt a napirendet is és elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Szabó Péter alpolgármester: Ki állapítja meg az életvitelszerűséget, hogy ott lakik, vagy 
sem? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A szociális ügyintéző helyszíni bejárással ellenőrzi. 
 
Szántód László jegyző: Előfordul, hogy az illető elköltözik, de nem jelentkezik át a 
tartózkodási helyére, nem jelenti be a távozását. Ezt ellenőrizve tudjuk érvényesíteni a 
módosított rendelet vonatkozó részét. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmat Katalin polgármester szavazásra bocsátotta 
a napirendet. 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a szociális tárgyú önkormányzati 
rendelet módosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7./2016.(V.27.) önkormányzati rendelete  

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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 9. napirend - Döntéshozatal helyiség bérletéről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Pajor István a Magyar Posta Zrt. ingatlangazdálkodási 
munkatársa megkereste Hivatalunkat, hogy Katona István 2016.07.29. határnappal 
felmondta a postával kötött szerződését. 
A Magyar Posta a Balatoni utca 19. szám alatti volt szolgáltató helyen szeretné ismét 
tovább működtetni a postai szolgáltatásokat, így a helyiséget bérbe kívánja venni 
2016.07.30-tól. 
Az éves bérleti díj a rezsiköltségekkel együtt 553.000,-Ft, amely évente felülvizsgálatra 
kerül. 
A bizottság tárgyalta ezt a napirendet, és javasolta a bérbeadást. 
Azt gondolom a település érdekét szolgálja, ha a posta intézmény helyben működhet 
továbbra is. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő: A fűtés szabályozására a régi orvosi rendelőben van 
mód, hogy oldjuk meg? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az egész épület ki lesz használva, a régi orvosi 
rendelőben a körzeti megbízott kap helyet, a védőnői rendelő helyén a 
közfoglalkoztatottak lesznek, a fűtésre így minden helyiségben szükség lesz. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmat Katalin polgármester szavazásra bocsátotta 
a napirendet. 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a Magyar Posta Zrt-vel kötendő 
bérleti szerződés tartalmával, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

26./2016.(V.26.) KT határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a postai szolgáltatás helyben 
történő biztosítása érdekében a Magyar Posta Zrt (1138 Budapest, 
Dunavirág utca 2-6.) részére postaforgalmi tevékenység végzésének 
céljára bérbe adja az önkormányzat tulajdonát képező 8225 
Szentkirályszabadja, Balatoni utca 19. szám alatti 38 m2 alapterületű külön 
bejáraton megközelíthető üzlethelyiséget. A bérleti jogviszony 2016.07.30-
tól határozatlan időre szól. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2016.06.15. (a szerződés megkötésére) 

 
 10. napirend - Rendkívüli önkormányzati támogatás felhasználása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Megérkezett a várt rendkívüli támogatás a Polgármesteri 
Hivatal számlájára. A támogatáshoz kapcsolódó korábbi testületi döntés alapján 
szeretném kérni a Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a jegyző urat és engem, hogy 
a pályázatban megfogalmazott célokat és az önkormányzat működéséhez szükséges 
feladatokat a Polgármesteri Hivatal számlájáról tudjuk végrehajtani. Ehhez kapcsolódóan 
pedig készítsünk egy átmeneti szabályzatot is. A jelenlegi helyzetben az önkormányzati 
feladatellátás (elsősorban a kötelező feladatok tekintetében) biztosítása a fő prioritás, a 
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rendkívüli támogatás adta lehetőséggel a működésünk biztosítható az átmeneti 
időszakban. 
A bizottság tárgyalta és támogatta ezt a napirendet. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a rendkívüli önkormányzati támogatás felhasználására tett javaslat 
elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
27./2016.(V.26.) KT határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert és Szántód László jegyzőt, 
hogy 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 kiírt pályázat 
keretében elnyert támogatás felhasználása  - a pályázatban rögzített célok 
megvalósítása érdekében- és az önkormányzat működéséhez szükséges 
feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal fizetési számlájának 
igénybevételével történjen. Felhatalmazást ad továbbá a feladatok 
végrehajtáshoz kapcsolódó átmeneti szabályok megalkotására. 

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

• nem vettem ki szabadságot április 14-15-én, 26-27-én, május 9-10-én és 19-20-án 
sem 

• Törvényességi felhívás érkezett Önkormányzatunkhoz 2016.május 4-i dátummal a 
Nemzeti Jogszabálytár vonatkozó elektronikus felületén a Veszprém Megyei 
Kormányhivataltól a települési honlap hiányosságaival kapcsolatban. A felhívás 
alapján első körben 2016.július 4-ig kell feltöltenünk teljes mértékben a 2015. illetve 
a 2016.évi Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit. Emellett pozitív visszajelzést 
is kaptunk a Kormányhivatalból, hogy a honlapunk áttekinthető, szépen nyomon 
követhetőek a rendezvényeink. 

• Díszpolgár illetve Szentkirályszabadjáért kitüntetés adományozásához várom 
javaslataikat 

• A volt pellengátor területének bérlete, megvétele ügyében többen is érdeklődtek, 
megkezdtük az előkészületeket az esetleges hasznosítással kapcsolatban 

• A családi főzőnap július 2. (szombat) napján kerül megrendezésre, futball kupával 
kiegészítve 

• A Nemzeti összetartozás napja ünnepség megtartására június 3-án, pénteken 
17.00 órakor kerül sor, koszorúzás a Szentkirályszabadja Alapítói és Gyarapítói 
Emlékműnél 

• Kontrát Károly államtitkár úr telefonon hívott, s jelezte, hogy gratulál az óvodához, 
gyönyörű, modern épület lett, büszkék lehetünk rá 

• Kuthy Györgyi illetve Iványi András volt polgármester levelei: óvodai földelhelyezés, 
a füvesítéshez kapcsolódóan illetve bejelentése a kormánymegbízott felé a honlap 
tartalmával kapcsolatban. 
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