
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
 
Szám: 2./2017. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 
23-án 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, Sikosné 
Szücs Marianna képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Szabó Péter alpolgármester 
Hiányzik igazoltan: Dobi Sándorné képviselő, Öveges János képviselő 
Állandó meghívottak közül: Takács Jánosné óvodavezető, Szántód László jegyző, 
Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető, Kovács Zsolt műszaki ügyintéző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné  
 
Napirend:    
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
2.) Balatonalmádi Szociális Társulás 2017.évi költségvetésének tárgyalása 
3.) A Bakony Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület támogatási és pályázati 

konstrukciója (Leader program) 
4.) Szentkirályszabadja Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása 
5.) Közterületi gesztenyefák 2017.évi permetezése 
6.) Terület átminősítése 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Takács Jánosné 
óvodavezetőt, Szántód László jegyző urat, Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezetőt, 
Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt.  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet. Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 5 igen szavazattal - határozathozatal 
nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Kovácsné Szabó Csilla 
képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 5 igen szavazattal- határozathozatal nélkül elfogadta a 
hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 

1. napirend - Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést olvashattátok az előterjesztésben.  
Minden határozati döntést sikerült határidőre teljesítenünk.  
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
Hozzászólás nem hangzott el a jelenlévők részéről, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
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Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

14./2017.(II.23.) Kt határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

Gyarmati Katalin polgármester: A következő napirendeket a kibővített Pénzügyi-
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a 2017. február 22-i ülésén részletesen áttárgyalta és 
javaslatait a Képviselő-testület felé jegyzőkönyvben rögzítette. 

 
2. napirend - Balatonalmádi Szociális Társulás 2017.évi költségvetésének 
tárgyalása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Balatonalmádi Szociális Társulás elnöke továbbította 
részünkre a Balatonalmádi Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének előterjesztését.  
A mellékletek közül a 8. melléklet tartalmazza a bevételek-kiadások összesítőjét, itt látható 
az önkormányzat által biztosítandó összesített hozzájárulás összege. 
A szociális szolgáltatásokhoz 5.327.662,- forintot kell hozzátennünk (tavaly 4,6millió volt), 
ehhez jön még az 5 %-os önkormányzati hozzájárulás 783.226,- forint. Tehát összesen 
6.110.888,- forint hozzájárulást kell terveznünk ebben az évben. Ez a 2017. évi 
költségvetésünkbe beépítésre került. Szentkirályszabadján nőtt a nappali ellátásban 
résztvevők száma, a többi községben csökkent a létszám. 
 
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is hosszasan és részletesen tárgyalta ezt a 
napirendi pontot, s elfogadásra javasolta a költségvetést. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Balatonalmádi Szociális Társulás 2017. évi költségvetését, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
15./2017.(II.23.) Kt határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Balatonalmádi Szociális Társulás 2017. évi költségvetését. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
3. napirend - A Bakony Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 
támogatási és pályázati konstrukciója (Leader program) 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Bakony Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 
tagjaként a korábbi években is nyújtottunk vissza nem térítendő támogatást az egyesület 
működéséhez. A Leader program keretében több pályázati programon is indultunk az 
elmúlt időszakban. 
A Helyi Akciócsoport tájékoztatása szerint a Leader program jelentős változtatásokon 
ment keresztül, a rendelkezésükre álló fejlesztési és működési források csökkentek. 
Emiatt fordultak ismételten az önkormányzatokhoz. 
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Jelenleg éves szinten 90,-Ft/fő tagdíjat fizetünk a programozási időszak alatt, és ennek az 
éves összegnek a kilencszeresét célzott támogatásként pályázhatjuk meg. 
Az új javaslat szerint 2017-ben és 2018-ban címzett működési támogatás megítélését 
kérik az önkormányzatoktól a táblázatban szereplő összegek erejéig. 
A működési támogatás összege 850.000,-Ft, az éves tagdíj 188.460,-Ft. Így a pályázható 
összegünk 6.725.000,-Ft, ami már 2017 tavaszától lehívható. 
A táblázatban is láthatjátok, hogy a települések eltérő összegű támogatást vehetnek 
igénybe. A polgármesterekkel többszöri tárgyalások, egyeztetések eredményeképpen jött 
létre ez a felosztás. 
Ha elfogadjuk a konstrukciót, akkor Helyi közösségépítő és együttműködési programok 
támogatására, közösségi terek kialakítására lehet pályázni.  
Gondolkozhatunk majd esetleg az iskola alatti focipálya mellett egy közösségi tér 
kialakításán, kerítés, padok, asztalok kihelyezésén, illetve a szüretelő falunapi 
programokhoz is igénybe vehetjük a támogatást. De természetesen várom ötleteiteket, 
hogy mire pályázzunk, hiszen nem sok időnk van rá. 
Az előterjesztésben olvashattátok azt is, hogy mire nem lehet igénybe venni a támogatást. 
Javaslom az új támogatási konstrukció elfogadását, az erre vonatkozó megállapodás 
elfogadását és a költségek biztosítását a 2017.évi költségvetésünkben. 
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s 
elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
Hozzászólás nem hangzott el a jelenlévők részéről, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja, hogy a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER 
Helyi Akciócsoport (HACS) címbirtokos szervezet részére 850.000,-Ft vissza nem 
térítendő működési támogatást nyújtsunk 2017-2018. évben, aki támogatja, miszerint a 
HACS által elkészített Helyi Fejlesztési Stratégia Helyi közösségépítő és együttműködési 
programok támogatása című intézkedésre 6.725.000,-Ft keretösszeg erejéig, a forrás 
lekötésére projektet tervezzünk, valamint a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú 
Egyesület és az Önkormányzat közötti támogatási szerződést jóváhagyja, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

16./2017.(II.23.) Kt határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
1.2017. évben 850.000,-Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a 
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 
(HACS) címbirtokos szervezet részére. 
2.Kifejezi szándékát, hogy részt vesz a HACS által elkészített Helyi Fejlesztési 
Stratégia Helyi közösségépítő és együttműködési programok támogatása című 
intézkedésre 6.725.000,-Ft keretösszeg erejéig, a forrás lekötésére projektet tervez. 
3.A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület és az Önkormányzat 
közötti támogatási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a támogatási szerződés aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.március 10. (a döntés közlésére) 

 

3 
 



4. napirend - Szentkirályszabadja Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
tárgyalása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2017. évi 
költségvetésének összeállítása a jogszabályokban foglaltak alapján történt. 
Az előterjesztésben részletes anyagot láthattatok arról, hogyan épül fel az Önkormányzat 
költségvetése. Szeretném megköszönni a pénzügyön dolgozó kollégák munkáját. Külön 
szeretném megköszönni jegyző úr munkáját is, aki szintén sokat segített a költségvetés 
összeállításában.  
A táblázatokból kivehető, hogy az idei fejlesztésekre szánt összeget is beterveztük a 
költségvetésünkbe. 
Tervezett fejlesztések: 
bölcsőde tervezés: 1.575.000,-+ÁFA (2.000.250,-Ft) 
Petőfi S.-Tóth Á. utcai járda kivitelezése: 1.969.000,-+ÁFA (2.500.630,-Ft) 
kisértékű szerszámgépek vásárlása: 200.000,-+ÁFA (255.000,-Ft) 
pályázat előkészítése (B.almádival közösen) gépbeszerzésre: 512.000,-+ÁFA (650.000,-
Ft) 
önkormányzati épület karbantartása: 500.000,-Ft 
kátyúzás: kb.300.000,-Ft 
Természetesen továbbra is az ésszerű gazdálkodásra kell törekednünk. 
Az adók behajtására ismét nagy figyelmet fordítunk, mint ahogy tavaly is tettük. Sajnos 
látható a táblázatból, hogy a beszedett gépjárműadókból, ami kb. 29,6 millió forint, csak 
11,8 millió forint marad az önkormányzatnál, a többi megy az államhoz. 
Megkérdezte Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezetőt, kívánja-e kiegészíteni az 
előterjesztést. 
 
Doviscsák Tamás pénzügyi vezető: A bizottsági ülésen részleteiben megtárgyaltuk a 
költségvetés tervezetét, annyit még, hogy a dologi kiadások növekedését nem terveztük, a 
személyi kiadások növekedését pedig nagyrészt ellensúlyozza a járulékcsökkentés. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is 
hosszasan és részletesen tárgyalta a költségvetést, s elfogadásra javasolta. Amennyiben 
nincs egyéb hozzászólás, a költségvetés elfogadása előtt még szükséges az úgynevezett 
kitekintési határozat elfogadása, amelyet az államháztartási törvény ír elő.  
A határozat a hitel és adósságügyletek fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szól, 
amely önkormányzatunknál jelenleg nincs, de a törvényi előírásnak megfelelően a 
határozatot meg kell hoznia a Képviselő-testületnek. 
 
Aki elfogadja a hitel és adósságügyletek fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 
határozat tervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 

 
17./2017.(II.23.) Kt. határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három 
évre várható összegét az államháztartásról szóló törvény 29./A §-ában foglaltak alapján a 
határozat mellékletét képező tartalommal állapítja meg. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
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Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a 2017. évi költségvetést.  Aki 
egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletével, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

1./2017.(II.24.) önkormányzati rendelete 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

5. napirend - Közterületi gesztenyefák 2017.évi permetezése 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A településünkön található 66 db vadgesztenyefa 
növényvédelme érdekében - az elmúlt években rendszeresen elvégeztük a növényvédelmi 
munkákat. 
Ezt a szolgáltatást a Növényorvos 2005 Kft. végezte évi háromszori permetezés 
végrehajtásával. Tapasztalataink alapján a beavatkozás eredményes és szükséges a fák 
megfelelő állapotban tartásához. 
A Növényorvos Kft jelenlegi árajánlata alapján az évi háromszori permetezés 
végrehajtását nettó 217.800,-Ft+ÁFA áron vállalják. 
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s 
elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?  
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy rendeljük meg a Növényorvos 2005 Kft-től a permetezési 
munkálatokat nettó 217.800,- Ft + ÁFA értékben, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

18./2017.(II.23.) Kt határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megrendeli a Növényorvos 2005. Kertészeti és Növényvédelmi Szolgáltató 
Kft-től (8445 Csehbánya, Fő u. 37/A) - az általa benyújtott árajánlat 
alapján- a településen található 66 db vadgesztenyefa vadgesztenyelevél - 
aknázómoly elleni védekezési munkáit (évi 3x permetezés) nettó 217.800,- 
Ft + ÁFA értékben. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a vonatkozó szerződés 
aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.február 28. (a szerződés aláírására) 

 
6. napirend - Terület átminősítése 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A korábbi testületi üléseken már tárgyalta a Képviselő-
testület az ún. piac ingatlanainak ügyét. Bizottsági egyeztetést és előkészítést követően 
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kialakult a javaslat, miszerint az érintett önkormányzati területek eladási eljárása 
megindulhat. 
Két önkormányzati ingatlan érintett: a 454/2 hrsz-ú és a 456/1 hrsz-ú ingatlanok. 
A 454/2 hrsz-ú terület átminősítését korábban már rendezte a testület. Így ez az ingatlan 
1373 m2-es beépítetlen terület, a vagyonrendelet szerint forgalomképes ingatlan. 
A 456/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában is rendelkeztünk korábban a forgalomképes üzleti 
vagyon közé történő áthelyezésről, azonban ezt a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
jelzése alapján nem hajthattuk végre, emiatt az jelenleg a forgalomképtelen vagyoni 
elemek közé tartozik. 
Az ingatlan addig nem hasznosítható, amíg az átminősítése és átvezetése a 
forgalomképes vagyonok közé meg nem történik.  
A tulajdonosi jogok gyakorlójaként a Képviselő-testület dönthet a meglévő vagyontárgy 
forgalomképességének megváltoztatásáról.  
Javaslom, hogy az érintett területrészt minősítsük át, ezáltal a területrész forgalomképessé 
válik, alkalmassá a hasznosításra, valamint funkciója alkalmazkodik a rendezési tervi 
előírásokhoz. 
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s 
elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?  
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki hozzájárul az önkormányzat a tulajdonában lévő 456/1 hrsz-on nyilvántartott, 194 m2 
alapterületű, „kivett közterület, büfé” megnevezésű ingatlan törzsvagyonból történő 
kivonásához és hogy a forgalomképtelen törzsvagyon besorolású ingatlan a 
forgalomképes üzleti vagyonhoz kerüljön átsorolásra, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
19./2017.(II.23.) Kt határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul a tulajdonában lévő 456/1 hrsz-on nyilvántartott, 194 m2 
alapterületű, „kivett közterület, büfé” megnevezésű  ingatlan 
törzsvagyonból történő kivonásához és a forgalomképtelen törzsvagyon 
besorolású ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonhoz sorolja át. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a 
vonatkozó földhivatali eljárás  lebonyolítására, a hatályos 
vagyonrendelet módosításának előterjesztésére valamint ingatlanvagyon 
kataszterben a forgalomképes ingatlan vagyoni körbe történő átvezetésre.  
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 7. napirend – Vegyes ügyek 

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

- szabadságot nem január 27-én, hanem 31-én vettem ki. Február 1-3 nap helyett 
pedig 17-én voltam szabadságon. 

- március 14-én (kedden) 17 órakor lesz az ünnepségünk az emlékműnél. Az Iskola 
tanulói készülnek műsorral. 

6 
 






