
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 14./2017 
     Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
május 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Sikosné Szücs Marianna képviselő, 
Dobi Sándorné képviselő, Szabó Péter alpolgármester, Öveges János képviselő 
Hiányzik igazoltan: Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla 
képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző, Doviscsák Tamás pénzügyi 
csoportvezető 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:    

1.  Beszámoló a helyi önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 

2.  Beszámoló a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016.évi 
költségvetéséről 

3.  Összefoglaló jelentés a 2016. évben végzett belső ellenőrzések értékeléséről 
4.  Az Önkormányzat 2016.évi költségvetési rendeletének módosítása 
5.  Beszámoló az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről – zárszámadási 

rendelet elfogadása 
6.  Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda intézményi átszervezése - 

döntéshozatal 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent Sikosné Szücs Marianna  
képviselőt, Dobi Sándorné képviselőt, Szabó Péter alpolgármestert, Öveges János 
képviselőt, Szántód László jegyzőt és Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezetőt. 
külön köszöntötte Báles Jánost  a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezető helyettesét. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület - 5 fővel - határozatképes.  
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő és Kovácsné Szabó Csilla képviselő jelezték 
távolmaradásukat. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, amelyet a jelenlévő képviselők egyhangúlag 
– 5 igen szavazattal - határozathozatal nélkül elfogadtak. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Sikosné Szücs Marianna képviselőt és Öveges 
János képviselőt.. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  
elfogadta a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 
A tegnapi nap folyamán a napirendet részleteiben tárgyalta a Pénzügyi-Gazdasági- 
és Ügyrendi Bizottság - ahol a nem bizottsági tag képviselők is teljes létszámmal 
jelen voltak -, s javaslatait jegyzőkönyvben rögzítette.  
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 1. napirend - Beszámoló a helyi önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és 
     gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Törvény írja elő, hogy 
minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 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. 
A Család és Gyermekjóléti Központ látja el településünkön a házi segítségnyújtást, a 
nappali szociális ellátást (idősek klubja) és a családsegítést. 
Szeretném megköszönni Sajtos Ildikó intézményvezető beszámolóját, amely igen 
részletes, tartalmas, bőséges adatot tartalmaz, sok-sok mérőszámmal, 
összehasonlítási adatokkal.  
Intézményvezető asszony nem tudott eljönni, ezért kérdezem Báles Jánost, hogy 
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót? 
 
Báles János Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezető 
helyettes: Köszönöm, talán néhány szóban csak annyit, hogy a Központ részére 
próbaév volt a 2016-os év. Komoly átalakulás van folyamatban, amely főként a 
családsegítés szolgáltatást érinti. Visszatértek a 2007. évi tevékenységek. 
Veszprémben van a központ, hatósági vonalon ők az illetékesek. Változott a házi-
segítségnyújtás, segítés és gondozás a két profil. Férőhelybővítést kértünk az 
igények alapján, főként a gondozás vonalon van rá szükség.  
 
Dobi Sándorné képviselő: Szeretném megjegyezni, hogy a településünk két 
családgondozója nagyon lelkiismeretesen, jól végzi a munkáját.  
 
Báles János Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezető 
helyettes: Igen, a visszajelzések is ezt igazolják. Nagyon szeretik őket a 
gondozottak. Két új kerékpárt sikerült beszerezni a munkájuk segítésére, aminek 
nagyon örültek. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Szeretném megköszönni a munkátokat, s további 
kitartást kívánok ehhez a nem könnyű feladathoz. 
Az anyag másik részét a Hivatali beszámoló adja. Köszönjük jegyző úr beszámolóját. 
Láthattátok, hogy a tavalyi évben milyen és mennyi pénzbeli juttatást adtunk.  
A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra 
javasolta. 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 
A jelenlévők részéről nem hangzott el egyéb vélemény, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a helyi önkormányzat 2016. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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47./2017.(05.25.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő–testülete 
elfogadja az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.június 10. (megküldésre) 
 

2. napirend - Beszámoló a Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 2016.évi 
költségvetéséről 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ elkészítette a 2016-os 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, visszautalásra kerül július 15-ig 
1.952.231,-Ft. Elmondhatjuk, hogy jól gazdálkodott a Központ. 
János, szeretnéd-e kiegészíteni a beszámolót? 
 
Báles János Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezető 
helyettes: 2-3 éve bizonyos beszerzéseket központosítottak a takarékosság 
jegyében, s az eredmény ennek hasznosságát mutatja. 2017-től takarékossági 
intézkedési terv alapján még szeretnénk ezen javítani, pld. hétvégi áramtalanítást, 
stb. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el a jelenlévők részéről. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta. 
Szavazásra bocsátom, aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a 
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016.évi költségvetéséről szóló 
beszámoló elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

48./2017.(05.25.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
jóváhagyja Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi 
gazdálkodásáról készült beszámolóját. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
 3. napirend -  Összefoglaló jelentés a 2016. 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 2016. évi belső 
ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést, amelyet a zárszámadási 
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beszámoló részeként a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. A jelentésben 
szereplő hibák javításra kerültek. 
Kérlek Tamás, tájékoztasd a Képviselőket! 
 
Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető: Az előző évből átgyűrűző tennivalók 
helyretétele a feladat, pénzmaradvány, betétlekötés. A 2015. év ellenőrzése kapcsán 
feltárt hiányosságok egyeztetésre kerültek a MÁK-kal és a belső ellenőrökkel. Volt, 
ami a 2015. évet és volt, ami a 2016. évet érintette. A 2016. évi beszámolóban lehet 
rendezni a főbb tételeket. A bankbetét és a pénzmaradvány 2016-ban kerül 
elszámolásra, s a helyére kerül. A leltárok pótlása megtörténik. Még van folyamatban 
néhány javítandó tétel, amelyek rendezéséről intézkedési terv készül felelős személy 
megjelölésével. 
 
Gyarmati Katalin polgármester megköszönte a tájékoztatást. A Pénzügyi-
Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el a jelenlévők részéről. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki egyetért az 
írásos előterjesztésben foglaltak szerint a belső ellenőri jelentés elfogadásával, 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

49./2017.(05.25.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési 
jelentést jóváhagyja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 4. napirend - Az Önkormányzat 2016.évi költségvetési rendeletének  
             módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A 2016. évi zárszámadási rendelet elfogadása előtt 
szükséges még az évközi előirányzat módosításokat beépíteni, hozzárendelni a 
tényleges zárszámadáshoz intézményenként. 
Tamás, kérlek, tájékoztasd a testület tagjait erről. 
 
Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető: Ahogy a bizottsági ülésen is elhangzott, 
az évközi előirányzat módosításokat kellett beépíteni a költségvetésbe, s az 
átcsoportosításokat realizálni. Kiemelném a repülőtér ügy rendezésére megítélt 675 
millió Ft-os rendkívüli állami támogatást. 
Összefoglalva: az előirányzat módosítását alapvetően a pótlólagos működési és 
felhalmozási támogatások beépítése indokolta, a költségvetési működési bevételek 
javára beérkezett támogatási összegek előirányzatosítása, ezzel együtt a 
költségvetési kiadási összeg emelése került be az előirányzat módosítási javaslatba. 
Az intézményi költségvetések módosítása pótlólagos irányítószervi támogatás 
emelést nem eredményezett. A megemelt kiadási összeg az önkormányzatnál 2016. 
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évben nem teljesül, a működőképesség megőrzésére folyósított támogatást letétbe 
helyeztük, a kiadás teljesítése 2017-re húzódik át. 
A gazdálkodás tervszerűsége, eredményessége az évközi finanszírozási 
nehézségek ellenére megfelelő volt. A működőképesség fenntartásában nem volt 
probléma, kötelezettségeinknek minden esetben eleget tettünk. 
 
Gyarmati Katalin polgármester megköszönte a tájékoztatást. A Pénzügyi-
Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra 
javasolta. 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 
A jelenlévők részéről észrevétel nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet.  
 Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendeletének módosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete  

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

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 5. napirend -  Beszámoló az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről – 
                            zárszámadási rendelet elfogadása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A törvényi előírásoknak megfelelően kiküldésre 
került a 2016. évi beszámoló, köszönöm Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető 
előkészítő munkáját. A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság részleteiben 
megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta. 
Tamás, szeretnéd-e kiegészíteni? 
 
Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető: A bizottsági ülésen elhangzottakat nem 
kívánom kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre természetesen szívesen válaszolok. 
 
A jelenlévők részéről nem hangzott el észrevétel, kérdés, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.  
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló zárszámadási rendelet elfogadásával, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának  
2016.évi költségvetési zárszámadásáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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6. napirend -  Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda intézményi      
 átszervezése - döntéshozatal 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A 2017. március 30-i ülésünkön már döntöttünk 
arról, hogy a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda intézményben átszervezést 
hajtunk végre. Ennek alapján véleményt kértünk az intézmény alkalmazotti 
közösségétől és a szülői szervezettől.  
A beérkezett dokumentumok alapján mind az intézmény alkalmazotti közösség, mind 
a szülői szervezet támogatta az átszervezést. 
A véleményezési eljárás lefolytatása után hozhatunk döntést az intézmény 
átszervezéséről, ami tartalmazza az iskolai telephely megszüntetését, a telephelyhez 
kapcsolódó vagyon megszüntetését illetve a kapacitásbővítéshez szükséges létszám 
módosítását. 
A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet és 
elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet.  
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda intézményi átszervezésével, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:   
 

50./2017.(05.25.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
lefolytatott véleményezési eljárás során beérkezett vélemények 
figyelembevételével úgy határoz, hogy fenntartásában működő 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvodában intézményátszervezést hajt 
végre az alábbiak szerint: 
1. Az intézmény telephelyének megszüntetése 
2. A telephelyhez kapcsolódó, a feladatellátást szolgáló vagyon 
megszüntetése 
3. A kapacitásbővítéshez kapcsolódó intézményi létszám módosítása 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Fentiek alapján döntenünk kell az óvoda alapító 
okiratának módosításáról, az új, egységes szerkezetű alapító okirat létrehozásáról. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:   
 

51./2017.(05.25.) KT. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
fenntartásában működő Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvodában 
intézményátszervezési döntéséhez kapcsolódó alapító okirat módosítást és az 
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