
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
 
Szám: 11./2016 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
november 24-én 17.00 órai  kezdettel megtartott 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, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Öveges János 
képviselő, Szabó Péter alpolgármester, Kovácsné Szabó Csilla képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző, Doviscsák Tamás pénzügyi 
csoportvezető, Kovács Zsolt műszaki ügyintéző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné  
 
Napirend:    
 
1.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
 módosítása 
2.) A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
3.) Közszolgálati tárgyú önkormányzati rendelet módosítása 
4.) Egészségügyi alapellátások körzetei – önkormányzati rendelet-tervezet 
5.)  A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 

feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
6.)  Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 
7.)  Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 
8.)  Iskolák kötelező felvételi körzete – véleményezés és döntéshozatal 
9.)  Szociális, gyermekjóléti feladatellátás módosítása 
10.)  IKSZT programterv - 2017.I.félév 
11.) Támogatás - Szent István mellszobor készítéséhez 
12.)  Előterjesztés a Bursa Hungarica pályázatok elbírálásához  
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód 
László jegyző urat, Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezetőt, Kovács Zsolt műszaki 
ügyintézőt.  Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, s jelezte, hogy napirend módosítást 
kezdeményez. Az első napirend tárgyalását javasolta elhalasztani, mert nem érkezett 
meg a Veszprém Megyei Önkormányzattól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló rendelet tervezetre vonatkozó állásfoglalás. 
Aki egyetért a módosított napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 7 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Kovácsné Szabó 
Csilla képviselőket. 
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Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  
elfogadta a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Szalai Lászlóné, Manci néni elhunyt, itt hagyott 
bennünket. Településünk első díszpolgára volt, mindenki tanító nénije. Kérem, egy 
perces néma vigyázzállással emlékezzünk rá! 
 

1. napirend - A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A mozgóképről szóló 2004. 
évi II. törvény –  többek között -  a közterületek filmforgatási célú használatát érintően 
is módosult. 
A filmforgatáshoz kapcsolódó helyi szabályokat a közterületek használatáról szóló 
önkormányzati rendeletünk szabályozza. Ezzel a törvénymódosítással változott a 
filmforgatási célú közterület használat díjának a szabályozása. 
Az előterjesztésben olvasható 3. melléklet ennek alapján szabályozza a díjak 
maximális mértékét. 
A rendelet tervezetben átvezetésre kerültek a jogszabályi változások, pontosításra, 
kiegészítésre kerültek a filmforgatási célú közterület-használat egyéb szabályai. 
A közterület-használati díjak vonatkozásában a mozgóképről szóló törvényben 
meghatározott díjakat rögzíti a tervezet, a korábbi – önkormányzat által 
meghatározott - díjak hatályukat vesztik. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Privát mozgókép készítésre is vonatkozik a 
rendelet vagy közterületen továbbra is bárki videózhat. 
 
Szántód László jegyző: Csak a közterületek filmforgatási célú használatára 
vonatkozik a szabályozás. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletet az írásos 
előterjesztés szerint, 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 
9/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló 
11/2013. (VII.09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2. napirend - Közszolgálati tárgyú önkormányzati rendelet módosítása 
 

Gyarmati Katalin polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal közszolgálati 
ellenőrzést tartott hivatalunkban 2016.július-október hónapban. 
 
Az ellenőrzés a következőkre terjedt ki: 
- az illetmény megállapítás gyakorlatára  
- a rendkívüli munkaidő elrendelésének gyakorlatára 
- az egyéb juttatások megállapításának gyakorlatára, ideértve a jutalmazás és a 

céljuttatás megállapítását 
- a szabadság megállapításának és kiadásának gyakorlatára 
 
Az ellenőrzés lezárását követően jegyzőkönyvben rögzítették a megállapításaikat. 
Megállapították, hogy a szabadság megállapítása során a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések betartásával jártunk el. 
Az önkormányzati rendelet vonatkozásában a juttatásokra, költségtérítésre 
vonatkozó rendelkezéseket kell aktualizálnunk. A rendeleti szövegbe visszakerül a 
gépkocsi valamint bekerül a bankszámla fenntartási és a képernyő előtti 
munkavégzéshez kapcsolódó támogatás. 
Az ellenőrzésen túlmenően a rendelet tartalmaz még régi, már nem hatályos 
jogszabályi hivatkozásokat valamint már nem megfelelő jogszabály szerkesztési 
elemeket, így ezek is módosításra kerülnek a tervezetben. Tartalmi változásként a 
juttatások közül kikerülne a lakhatási támogatás, mely eddig is korlátozott körben 
biztosított támogatást, igény sem merült fel e kategóriában és további fenntartása 
indokolatlan. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

3. napirend - Egészségügyi alapellátások körzetei – önkormányzati 
rendelet-tervezet 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Az Országgyűlés megalkotta 
az egészségügyi alapellátásról szóló törvényt, így az önkormányzatok egészségügyi 
alapellátással kapcsolatos feladatait is megállapította. 
Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény felhatalmazást ad az önkormányzatok 
számára, hogy rendeletben állapítsák meg az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek határait, de a körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 
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alapellátásért felelős országos módszertani intézet, a Nemzeti Egészségfejlesztési 
Intézet (NEFI) véleményét is. 
A rendelet-tervezetben rögzítésre kerültek az alapellátásokhoz kapcsolódó körzetek 
és egyéb szükséges adatok (a hatályos orvosi szerződések tartalmát figyelembe 
véve.)  
A rendelettervezetet megküldtük a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (NEFI) 
véleményezésre.   
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az egészségügy alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet-
tervezetet, 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 
11/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete 
az egészségügy alapellátási körzetekről 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

4. napirend - A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás 
jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 
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. A Belügyminisztérium 
tájékoztatása alapján a teljes mennyiségre megkaptuk a 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 2016. 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. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan? 
 
A képviselők részéről hozzászólás, javaslat 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 Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás  
jogosultsági feltételeiről 
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

5. napirend - Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az Önkormányzat 2016.évi költségvetését érintően 
előirányzat-módosításra tettünk javaslatot. 
Megkérem Doviscsák Tamást, pénzügyi csoportvezetőnket, hogy tájékoztassa a 
testület tagjait a módosításról. 
 
Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető: A 2016.évi költségvetésben szereplő 
2015. évi előirányzat maradvány felülvizsgálata miatt a 2015. évi pénzmaradvány 
levezetés módosult, intézményenként a következők szerint: 
Bevételi előirányzatok módosítása: 

- Polgármesteri Hivatal: az eredetileg 260 EFt -ban meghatározott összeget 
1.334 EFt-ra módosítja. A javaslat az évközi költségvetési felhalmozási 
negatív egyenleget a növekményből finanszírozza 320 EFt összegben. Az 
önkormányzati irányítószervi támogatás a fennmaradó összeggel csökken. 

- Szivárvány Óvoda: az eredetileg 156 EFt-ban meghatározott összeget 2.133 
EFt-ra módosítja.  A javaslat az évközi költségvetési felhalmozási egyenleg 
negatív összegét a növekményből finanszírozza 996 EFt értékben. Az 
önkormányzati irányítószervi támogatás a fennmaradó összeggel csökken. 

- Önkormányzati előirányzatok: az eredetileg 17.274 EFt-ban meghatározott 
összeget 16.327 EFt-ra csökkenti. A Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről előirányzatát 36.896 EFt-tal növelni szükséges. Az 
összeg az évközi normatíva változások és a beadott- felhasználásra került 
REKI támogatás elszámolt összegével emeli a támogatások előirányzatát. 

Kiadási előirányzatok módosítása: 
- Polgármesteri Hivatal: Az intézményfinanszírozási kiadások 1.074 EFt-tal 

csökkenthetők a pénzmaradvány változás miatt. 
- Szivárvány Óvoda: Az intézményfinanszírozási kiadások 1.977 EFt-tal 

csökkenthetők a pénzmaradvány változás miatt. A Dologi kiadások esetében 
az élelmezési feladatellátáshoz és a közüzemi díjak teljesítéséhez 
kapcsolódóan javasolt az átcsoportosítás végrehajtása.  

- Önkormányzati előirányzatok: Az Irányítószervi támogatások 
(intézményfinanszírozás) 102.025 EFt-os előirányzatának az intézményi 
pénzmaradvány változásával megegyező mértékű csökkentése vált 
szükségessé, mely 99.974 EFt-ra módosítja az eredeti előirányzatot.  
A Személyi juttatások körében a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 
javára átcsoportosítás hajtandó végre. A Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó esetében, 2.171 EFt előirányzat növelésre van 
szükség, melyet az évközben folyósított támogatási  összegek 
felhasználásából fedezhetünk. Az egyéb tárgyi eszközökre előirányzott 400 
EFt-ot meg kell növelni az időközben teljesült beruházásokból adódó 
növekmény összegével, melynek bruttó bekerülési értéke 4.480 EFt volt, 
emiatt a Tartalék terhére megegyező átcsoportosításra van szükség. Az évközi 
rendkívüli támogatás összege- 36.000 EFt - 2.361 EFt kivételével 
felhasználásra került, a dologi kiadások előirányzatainak főösszege 1.352 EFt-
tal emelendő, a rendelkezésre álló pénzeszközök az általános tartalékba 
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helyezhetők, ami így 28.051 EFt-ot tesz ki. 
 
A 2016. évi gazdálkodást tervszerűség jellemezte, az óvoda esetében kb. 75 %-os, a 
Polgármesteri Hivatal esetében 80 %-os az 1-10 havi teljesítés. 
 
Gyarmati Katalin polgármester megköszönte az ismertetést. Van-e kérdés, 
vélemény a költségvetési előirányzat módosítással kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 
szóló 2./2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

6. napirend - Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: 2015. évben a jogszabályi változások alapján 
módosításra került a Szivárvány Óvoda intézmény alapító okirata. 
Az óvodát érintő beruházás lezárását és az új intézménybe történő költözést 
követően megszűnt a telephelyként működő iskolai tevékenység, emiatt szükséges 
átvezetni a módosításokat. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan?   
 
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításával, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

51./2016.(11.24.)KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítását és 
egységes szerkezetbe foglalását. 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2016.november 30. (átvezetési kérelem benyújtására a MÁK felé) 
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7. napirend - Iskolák kötelező felvételi körzete – véleményezés és 
döntéshozatal 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal kér bennünket, 
hogy 2016. 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. 
 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatosan? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki a kötelező felvételt biztosító általános iskolák és körzethatárok meghatározásáról 
szóló határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

52./2016.(11.24.)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: 2016. november 30. (megküldés az illetékes Kormányhivatal felé) 
 

8. napirend - Szociális, gyermekjóléti feladatellátás módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet: A gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 2017. január 1-i hatállyal előírja, hogy a 
gyermekjóléti központ kizárólag települési önkormányzat (esetünkben a 
járásszékhely Balatonalmádi települési önkormányzat) fenntartásában működhet. 
E törvényi szakasz meglehetősen jelentős változást idézne elő Társulásunk ellátó-
rendszerében 2017. január 1-től, amiről egyeztető megbeszélést is tartottunk az 
érintett települések polgármestereivel. 
A jogszabályban rögzítettek alapján a tavalyi év végén átalakított szociális működés 
tekintetében újabb jelentős változás állna be. 
A társulásban résztvevő települések polgármestereivel törvénymódosítási 
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kezdeményezéssel éltünk, melyben kezdeményeztük az intézkedések 
visszavonását. Személyesen beszéltünk Kontrát Károly úrral, térségünk 
országgyűlési képviselőjével, aki vállalta, hogy felkarolja kérésünket. 
A Parlament honlapján megjelent a törvénymódosítási javaslat, így jelentős esély van 
arra, hogy nem lép hatályba a törvény. 
Arra az esetre, ha valamilyen okból a törvénymódosítást mégsem fogadná el az 
Országgyűlés, a jelenleg hatályos törvény végrehajtására előterjesztés-tervezetet 
készítettünk elő a Balatonalmádi Képviselő-testület számára. Vagyis, ha a tv-t nem 
vonják vissza, akkor településünk 2017.jan.1-től Balatonalmádi Város 
Önkormányzata által létrehozandó új intézményt bízza meg a család- és 
gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásával. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatosan? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

53./2016.(11.24.)KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja 
szándékát, hogy a feladatkörébe tartozó család- és gyermekjóléti szolgálati feladatok 
ellátásával 2017.január 1.napjától a Balatonalmádi Város Önkormányzata által 
létrehozandó új intézményt bízza meg feladat-ellátási szerződés keretében, 
amennyiben a Szociális Társulás által fenntartott Balatonalmádi Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat, mint jelenlegi szolgáltató a feladat 
ellátását a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény módosítása miatt nem láthatja el. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2016.november 30. (a határozat megküldésére.) 
 

9. napirend - IKSZT programterv - 2017.I.félév 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az IKSZT pályázat elnyerése, a beruházás 
megvalósítása után a működés során a vállalt kötelezettségeinknek is eleget kell 
tenni. 
A Nemzedékek Háza közösségi tér szakmai működésére vonatkozóan szolgáltatási 
és programtervet kell készíteni Korbacsics Edit a Nemzedékek Háza vezetője 
elkészítette a 2017. év első féléves programtervét. 2016. április 27-tel lejár a 
kötelezettségünk, vagyis ez az utolsó programterv, amit el kell küldenünk.  
Van-e észrevétel a programtervvel kapcsolatosan? 
 
A képviselők részéről nem hangzott el észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az IKSZT szakmai működésére vonatkozó, 2017. január 1-től 2017. 
június 30-ig meghatározott szolgáltatási és programtervet, 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: 
 

54./2016.(11.24.)KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Nemzedékek Háza IKSZT szakmai működésére vonatkozó, 2017. január 1-től 
2017. június 30-ig meghatározott szolgáltatási és programtervét. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
Határidő: 2016. november 30. (programterv megküldésére) 
 

10. napirend - Támogatás - Szent István mellszobor készítéséhez 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Sajószentkirály Község Önkormányzata azzal a 
kéréssel fordult a Szent Király Szövetség tagjaihoz, hogy segítsünk abban, hogy az 
Ő falujukban is legyen Szent István szobor. 
A szobrot a 2017-es találkozón (Szentistván) szeretnék átvenni és 2017 
szeptemberében - októberében avatnák fel településük kastélykertjében. 
Dienes Attila szobrász 1.200.000.- Ft összegért vállalta a szobor elkészítését. 
Szabó Gellért Szentkirály település polgármestere jelezte, hogy a gesztori 
feladatokat szeretnék ellátni. 
Az elmúlt években is támogattuk azon településeket, akik igényelték a szobrot, 
javaslom a támogatási összeget 200.000 Ft – ban meghatározni a korábbiaknak 
megfelelően. 
Vitára bocsátotta a napirendet. 
 
Öveges János képviselő: Miért mindig a mi önkormányzatunk ad 200.000 Ft-ot? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Szövetségben sok kistelepülés van, amelyek 
csekély összeggel tudják csak a szoboradományozást támogatni, van, aki 
semennyivel sem. Mi eddig tudtuk nyújtani a 200.000 Ft-ot, de természetesen nem 
kötelező, dönthet a testület más összegről is. 
 
A képviselők a vélemények megosztását követően támogatták a 200.000 Ft összeg 
megszavazását és tájékoztatást kérnek arról, mely településekre került már Szent 
István szobor az összefogás eredményeként. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja, hogy 200.000,-Ft-tal támogassuk Sajószentkirály település szobor 
iránti kérését, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

55./2016.(11.24.)KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Szent Király Szövetség tagjaként 200.000,-Ft-
tal támogatja a Sajószentkirály Község részére adományozandó Szent 
István mellszobor elkészíttetését. Az Önkormányzat vissza nem 
térítendő támogatásként biztosítja a támogatást, a kifizetés módját 
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előfinanszírozásban, banki átutalással határozza meg. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére és a vonatkozó megállapodás aláírására. 
A Képviselő-testület a fedezetet a 2017.évi költségvetéséből biztosítja. 

           Felelős: Gyarmati Katalin polgármester  
 
 

11. napirend - Előterjesztés a Bursa Hungarica pályázatok elbírálásához
  

Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt években eddig minden évben 
csatlakoztunk a Bursa Hungarica pályázati rendszerhez, és az önkormányzat 
jelentős anyagi támogatást nyújtott a pályázóknak. 
Ebben az évben 9 db pályázat érkezett, a tavalyi 14 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. 
Van-e hozzászólás, javaslat? 
 
A képviselők áttekintették a pályázókról készült kimutatást, s támogatták a 
személyenkénti 5000 Ft összegű ösztöndíj megítélését. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében 5.000,-
Ft/fő/hó támogatást nyújtson a Képviselő-testület a pályázók részére, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 7 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

56./2016.(11.24.)KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett „A” típusú pályázat keretében 9 
pályázót támogat 5.000 Ft/fő/hó összegben. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2016. december 15. (a támogatási döntések megküldésére)  

 
12. napirend – Vegyes ügyek 

 
Gyarmati Katalin polgármester néhány pontban tájékoztatta a Képviselő-testületet: 
 

- szabadság: nem vettem ki szabadságot október 3-4 és 25-26-án, hanem 
október 11. 14.18. 20-21. és 25-én vettem ki. Novemberben nem vettem ki 
szabadságot 3., 17.,18-án, hanem 4-én, 21. és 22-én vettem ki. 
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