
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
 
Szám:  20./2017. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
szeptember 28-án 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, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, 
Öveges János képviselő 
Hiányzik igazoltan: Szabó Péter alpolgármester  
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné  
 
Napirend:    
 

1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 
2. Rendelet tervezet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számáról 
3. Üzemeltetési szerződések egységesítése – a Veszprém szennyvízelvezető és -

tisztító víziközmű-rendszer víziközműveire és a Veszprém ivóvízellátó víziközmű-
rendszer víziközműveire vonatkozóan 

4. Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz 
5. A Római Katolikus Plébánia kérelme 
6. Iskolák kötelező felvételi körzete – véleményezés 
7. Az MVM Zrt villamos energia ajánlata 2018. évre vonatkozóan 
 

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László 
jegyző urat, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt, s a megjelent Solymosi András urat, a 
Királyi büfé vezetőjét. 
Elmondta, hogy Solymosi úr kérésére napirend előtt pár perc lehetőséget biztosít arra, 
hogy ismertesse 2018. évi program tervét. 
Dr.Kun Gazda Melinda képviselő 17.05 órakor elhagyta az üléstermet, a jelen lévő 
képviselők száma 5 főre változott. 
 
Solymosi András megköszönte a lehetőséget és röviden ismertette a prospektusokban is 
rendelkezésre bocsátott terveit, amelyeket a Piac területén és az iskola alatti sportpályán 
szeretne megvalósítani. Kérte az Önkormányzat és a Képviselő-testület eszmei 
támogatását.  
Távozását követően néhány mondatban megfogalmazták a képviselők véleményüket, s 
abban egyetértettek, hogy az ésszerű és megvalósítható programokat támogatni fogják.  
Ezután Gyarmati Katalin polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
határozatképes. Dr. Kun Gazda Melinda képviselőnek el kellett mennie és Szabó Péter 
alpolgármester úr jelezte távolmaradását. 
A mai testületi ülésre írásos anyagot kaptatok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
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A napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 5 igen szavazattal - határozathozatal 
nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kovácsné Szabó Csilla és Sikosné Szücs Marianna 
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 lejárt határidejű határozatokról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést olvashattátok az előterjesztésben.  
Minden határozatban rögzített döntésünket sikerült határidőre teljesítenünk, illetve vannak 
még folyamatban lévő ügyek. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem hangzott el észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

83./2017.(09.28.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. napirend - Rendelet tervezet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges választópolgárok számáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A népszavazás 
kezdeményezéséről szóló törvény szabályozza a helyi népszavazás kezdeményezésére 
vonatkozó szabályokat. 
Ez a népszavazásról szóló törvény felhatalmazza a Képviselő-testületet arra, hogy 
önkormányzati rendeletben állapítsuk meg a népszavazáshoz szükséges választópolgárok 
számát a törvényben szabályozott keretek között, mely nem lehet kevesebb a 
választópolgárok 10%-ánál, és nem lehet több a választópolgárok 25%-ánál. 
A rendelet tervezet elkészült, s javasoljuk a 25%-os mérték beépítését. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem hangzott el észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért a rendelet tervezetben rögzített - a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számának - 25 %-os mérték beépítésével, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7./2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3. napirend - Üzemeltetési szerződések egységesítése – a Veszprém 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer víziközműveire és a 
Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer víziközműveire vonatkozóan 
 

Gyarmati Katalin polgármester: A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében, 
ahol jelenleg több üzemeltetési szerződés van érvényben, 2017. december 31-ig egy 
üzemeltetési szerződésbe kell foglalni az üzemeltetési jogviszonyt. 
A szolgáltató Bakonykarszt Zrt. megküldte az üzemeltetési szerződés tervezetét valamint a 
hozzá kapcsolódó mellékleteket is. Az előterjesztésben olvashattátok, hogy melyik 
melléklet mit tartalmaz. 
Az egyeztetett szerződéseket Képviselő-testületi döntéssel is jóvá kell hagyni, csak ez 
után lehet a szerződések véglegesítését és aláíratását megkezdeni.  
A szerződés egységesítések vonatkoznak a Veszprém szennyvízelvezető és - ivóvízellátó 
víziközmű-rendszer víziközműveire is. A két rendszer vonatkozásában külön szerződések 
születnek, így külön testületi döntés szükséges az elfogadásukhoz. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta az  ivóvízellátó víziközmű-rendszer víziközműveire vonatkozó  új 
egységes vagyonkezelési szerződés megkötését a Bakonykarszt Zrt-vel. 
Aki egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

84./2017.(09.28.) Kt. határozat 
Határidő: 2017.október 5. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Veszprém ivóvízellátó 
víziközmű-rendszer víziközműveire (MEKH azonosító kód: 11-11767-1-005-
01-02) a korábbi üzemeltetési szerződések egységesítésével az új 
egységes vagyonkezelési szerződést a Bakonykarszt Zrt-vel. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vagyonkezelési szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 

Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a  szennyvízelvezető és -tisztító 
víziközmű-rendszer víziközműveire vonatkozó új egységes vagyonkezelési szerződés 
megkötését a Bakonykarszt Zrt-vel. 
Aki egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

85./2017.(09.28.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy elfogadja a Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító 
víziközmű-rendszer víziközműveire (MEKH azonosító kód: 21-11767-005-00-
00) a korábbi üzemeltetési szerződések egységesítésével az új egységes 
vagyonkezelési szerződést a Bakonykarszt Zrt-vel. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vagyonkezelési szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.október 5. 
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4. napirend - Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz 
 

Gyarmati Katalin polgármester: 2017-ben is lehetőség nyílt arra, hogy önkormányzatunk 
csatlakozzon a hátrányos helyzetű, felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 
A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa 
rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata 
kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. 
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2017. október 2. 
Javaslom, hogy idén is csatlakozzunk az ösztöndíj pályázathoz. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták az ösztöndíj pályázathoz való ismételt csatlakozást. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

86./2017.(09.28.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához.  
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul annak 
megfelelően jár el. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető 
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a 
pályázati kiírás feltételeivel. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester a nyilatkozat aláírásáért 
Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezető a nyilatkozat elküldéséért és a 
pályázat előkészítéséért 
Határidő: 2017.október 2. (nyilatkozat megküldésére) 

 
Gyarmati Katalin polgármester 17.30 órakor szünetet rendelt el. 
A Képviselő-testületi ülés 17.40 órakor változatlan létszámú – 5 fő – képviselő 
részvételével folytatódott. 
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5. napirend - A Római Katolikus Plébánia kérelme 
 

Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Iványi András úrtól, mint 
szervezőtől szeptember 14-én kaptunk egy email-t, amelyben a testület támogatását kéri. 
Ezt az email-t Nektek is továbbítottuk. A Katolikus Plébánia zarándoklatot tervez október 
14-ére, melynek költsége kb. 100.000,-Ft. A zarándoklat résztvevői alsóörsi és 
szentkirályszabadjai hittanos gyerekek. 
Iványi Andrásnak jeleztünk, hogy a kérelmet hivatalosan, papír alapon is szükséges 
benyújtani a plébános úr aláírásával.  A papír alapú levél szeptember 21-én érkezett meg, 
s az előterjesztéshez csatoltuk is számotokra. 
Iványi András kérelme után felhívtam telefonon Berkes Péter plébános urat, érdeklődtem, 
hogy településünkről hány gyermek vesz részt a kiránduláson. Megtudtam, hogy október 
1-ig van a jelentkezési határidő, de előreláthatóan 20 gyermeket várnak, ez a létszám már 
a levélben is szerepelt. A mai nap délelőtt szintén beszéltem plébános úrral, s jelezte, 
hogy 14 gyermek jelentkezett a kirándulásra. A gyermekektől 500,-Ft-ot kér az egyház a 
kirándulás befizetéséhez. Iványi úr a szülőknek küldött levelében tájékoztatta a szülőket, 
hogy az önkormányzatoktól kér majd támogatást az utazáshoz. Alsóörs polgármesterével 
beszéltem, aki jelezte, hogy Hivatalukban nem érkezett ilyen jellegű kérelem az egyháztól.  
Ebben az évben is kapott az egyház tőlünk 100.000,-Ft támogatást, a temetőből a 
hulladékot 90.000,-Ft-ért szállíttattuk el, illetve folyamatos volt a temetőben a fűnyírás. Az 
Árpád utcában az utat kiszélesítettük aszfalttal, hogy a temetőbe érkező autósok tudjanak 
parkolni. 
Várom javaslataitokat a támogatási kérelemmel kapcsolatban. 
 
Öveges János képviselő: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a szentkirályszabadjai 
gyerekek kirándulását támogassa. 
 
Sikosné Szücs Marianna képviselő: Ismerjük és olvashattuk, hogy ez évben már mennyi 
alkalommal és milyen összegekkel támogatta az önkormányzat a katolikus egyházat. 
Véleményem szerint fontosabb ügyre is szükség lehet még a segítségünkre, nem 
támogatom a kiránduláshoz való anyagi hozzájárulást. 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő a szentkirályszabadjai gyerekeket támogassa az 500,-
Ft-os díj átvállalásával. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Megjegyzem, hogy a Népdalkör minden fellépési 
helyszínre saját költséggel megy, településünk jó hírét, ismertségét bővítik. 
 
Öveges János képviselő: Miért nem kérnek támogatást? Valószínűleg az ő 
tevékenységüket is támogatná a testület. 
 
Egyéb javaslat nem hangzott el a katolikus egyház kérelmét illetően, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a felmerült javaslatokat.  
 
Gyarmati Katalin polgármester: Miután az első javaslat támogatás nyújtására 
vonatkozott, mely kiegészült egy összegszerű javaslattal, ezt bocsátom először 
szavazásra. E döntés függvényében kerülhet sor a másik, a támogatási kérelmet elutasító 
javaslat szavaztatására. 
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Római Katolikus Plébánia kérelmét a 
szentkirályszabadjai gyermekek térítési díjának, azaz fejenként 500,-Ft összegnek az 
átvállalásával biztosítsuk, kérem kézfeltartással szavazzon.  
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A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület 3 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

87./2017.(09.28.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján a Szentkirályszabadjai 
Római Katolikus Plébánia (8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u.6.) részére, 
az általa szervezett zarándokúton résztvevő szentkirályszabadjai 
gyermekek térítési díjának átvállalásával 7.500,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít a 2017. évi költségvetéséből. Az 
Önkormányzat a kifizetés módját előfinanszírozásban, banki átutalással 
határozza meg. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az önkormányzati 
rendeletben meghatározott előírások szerinti támogatási megállapodást 
aláírja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017. december 20. (az elszámolásra) 

 
6. napirend - Iskolák kötelező felvételi körzete – véleményezés 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Veszprémi Járási Hivatal megkeresett bennünket, hogy 
2017. október 31-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. 
 
Idén a határozatban rögzíteni kell a nyilvántartásban szereplő, a településen lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába 
járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. 
Intézményünkben 7 fő hátrányos helyzetű és 2 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
jár. 
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan? 
 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért településünk vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító iskola és 
körzethatár javasolt meghatározásával, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

88./2017.(09.28.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által megküldött, az 
iskolák felvételi körzetéhez kapcsolódó dokumentumot és településünk 
vonatkozásában azzal egyetért az alábbiak szerint: 
Szentkirályszabadja község számára a kötelező felvételt biztosító iskola: 
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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.                   
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi 
bontásban: 
Hajmáskéri Gábor Áron 
Általános Iskola 
Szent István Király Tagiskolája 

7 fő hátrányos helyzetű 
2 fő halmozottan hátrányos 
helyzetű 

Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017.október 31. (megküldés az illetékes járási hivatal felé) 

 
7. napirend - Az MVM Zrt villamos energia ajánlata 2018. évre vonatkozóan 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Önkormányzatunkat ismét 
megkereste a jövő évre vonatkozó ajánlatával a Magyar Villamos Művek Zrt., (MVM) 
Az új ajánlat 2018. január 1-től 2018. december 31-ig tartó időszakra vonatkozik, valamint 
az óvoda esetében ez 2017. szeptember 7-től 2018. december 31-ig szól, mivel itt új 
felhasználóként jelenik meg az intézmény (leválasztásra került az önkormányzati körből, 
önálló egységként). 
Az MVM Zrt-vel 2017. év végéig 15.50 Ft/KWh nettó (nappali), 13.50 Ft/KWh nettó 
(éjszakai) egységárú a szerződésünk. 
Minimális emeléssel 2018. évre 15.80 Ft/KWh nettó (nappali), 13.80 Ft/KWh nettó 
(éjszakai) egységárral számolva adott új ajánlatot az MVM Zrt. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az új árajánlatot, és javasolja, hogy kössünk továbbra is szerződést az MVM 
Zrt-vel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

89./2017.(09.28.) Kt. határozat 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az MVM 
Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) villamos 
energiavásárlási árajánlata alapján szerződést kíván kötni az alábbi 
felhasználók vonatkozásában: 

a.)  a Szentkirályszabadja Község Önkormányzat, mint felhasználó az MVMP-AJ-
273352/00 számú  vonatkozó szerződéstervezet alapján a 2018. január 1-től 
2018. december 31-ig terjedő teljesítési időszakra. 

b.) a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal, mint felhasználó az MVMP-AJ-
273344/00 számú szerződéstervezet alapján a 2018. január 1-től 2018. 
december 31-ig terjedő teljesítési időszakra. 

c.) továbbá szerződést kíván kötni a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda, mint 
új szerződő fél vonatkozásában az MVMP-AJ-273325/00 számú 
szerződéstervezet alapján villamos energiavásárlásra 2017. szeptember 7-től 
2018. december 31-ig terjedő teljesítési időszakra. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, az óvodavezetőt valamint a 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és a szerződések aláírására. 
Felelős Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 29. (tájékoztatásra) 
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