
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 15./2018. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
szeptember 27-én 17.00 órai kezdettel megtartott 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 jelen van: Szántód László jegyző  
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:   
1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének módosításáról szóló 
rendelet-tervezetről 
2.) A Helyi Építési Szabályzat és településszerkezeti terv módosítása a Római 
Katolikus Plébánia kérelme alapján 
3.) Előterjesztés a Bursa Hungarica 2019 ösztöndíjprogramhoz történő 
csatlakozásról 
4.) Előterjesztés a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda dokumentumainak 
módosításáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Dr. Kun Gazda 
Melinda képviselő és Kovácsné Szabó Csilla képviselő jelezte távolmaradását.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, majd szavazásra bocsátotta.  
Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A napirenddel a képviselők egyhangúlag – 5 igen szavazattal - határozathozatal 
nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Sikosné Szücs Marianna képviselőt és Szabó 
Péter alpolgármestert. 
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, s javaslatait jegyzőkönyvben rögzítette.  
 

1. napirend - Előterjesztés az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének 
módosításáról szóló rendelet-tervezetről 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Ahogy a tegnapi Pénzügyi-Gazdasági-és Ügyrendi 
Bizottsági ülésen ismertettem, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a 
Szivárvány Óvoda intézményünknél is szükséges a 2018. évi előirányzat 
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módosítása. Az Óvoda esetében összesen 840e Ft-tal kell emelnünk a költségvetést 
a következőképpen: szakmai anyagok beszerzését (karácsonyra játékok, szakmai 
anyagok) 200eFt-tal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat (őszi 
úszásoktatás) 180eFt-tal, az üzemeltetési anyagok beszerzését 200eFt-tal 
(elsősorban az étkeztetés miatt), az egyéb szolgáltatásokat (banki költségek, postai 
költségek) 100eFt-tal, valamint a fizetendő ÁFA sort 160eFt-tal kell növelnünk. Az 
önkormányzati költségvetésnél a közmunka-program valamint a diákmunka 
programhoz kapcsolódó támogatás felhasználása miatt kell módosítani a személyi 
juttatás előirányzatokat 6.807eFt-tal, illetve a betegszabadságokhoz kapcsolódó 
kiadások rendezéséhez szükséges átcsoportosítanunk 250 eFt-ot. A Hivatal 
költségvetése vonatkozásában 28 eFt összegű módosítás történik, mely a dolgozói 
továbbképzések megvalósítása miatt vált szükségessé. A fenti 28 eFt-os kiadási 
szükséglet fedezetét az intézményfinanszírozás összegének ugyanilyen összegű 
megemelésével tudjuk megoldani. A kiadások fedezetét a szerződések alapján utalt 
támogatási összeg valamint a tartalék biztosítja. 
A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság részleteiben tárgyalta ezt a 
napirendet, s elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés, észrevétel? 
A napirendhez a képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet módosítását, 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 
9/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

2. napirend - A Helyi Építési Szabályzat és településszerkezeti terv 
módosítása a Római Katolikus Plébánia kérelme alapján 

 
Gyarmati Katalin polgármester: 2018.június 25-i ülésünkön már döntöttünk a 
településrendezési eszközök módosításának megindításáról a Római Katolikus 
Plébánia kérelme alapján. A módosítás kiinduló alapja az egyház tulajdonában lévő 
542 és 544 hrsz-ú terület közös határán lévő övezeti határ módosítása, amely során 
a határ 8,5-9 m-rel kerülne áthelyezésre. Ezzel a temető mérete növekedne. A 
módosítás ún. Tárgyalásos eljárással történt. A partnerségi szakasz lezárása 
megtörtént, a dokumentáció a tárgyalásos eljárásnak megfelelően szakmai 
véleményezésre megküldésre került az állami főépítésznek. Az állami főépítész által 
kiadott záró szakmai vélemény alapján a módosítási tervezet a testület által 
elfogadható. Az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot és a rendelet-
tervezetet kell elfogadnunk. 
A PGÜ Bizottság tárgyalta ezt a napirendet, s elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés, észrevétel?  
A képviselők részéről nem hangzott el észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot  - miszerint a 
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többször módosított településszerkezeti tervet módosítja a Képviselő-testület a 
határozat melléklete szerinti tartalommal, azaz a „változtatással érintett terület”-en 
belül a településközpont vegyes terület és a különleges terület - temető 
területfelhasználási egység határa kismértékben módosul, a temető területe 
növekszik -, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az határozatot hozta: 
 

59./2018.(09.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 109/2007.(08.01.) határozattal megállapított, többször módosított 
településszerkezeti tervet módosítja a határozat melléklete szerinti tartalommal, 
azaz a „változtatással érintett terület”-en belül a településközpont vegyes terület 
és a különleges terület - temető területfelhasználási egység határa 
kismértékben módosul, a temető területe növekszik.   
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Aki elfogadja Szentkirályszabadja Község Helyi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati rendelet 
módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, 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 Önkormányzat Képviselő-testületének   
10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló  
9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

3. napirend - Előterjesztés a Bursa Hungarica 2019 ösztöndíjprogramhoz 
történő csatlakozásról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: 2018-ban 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: 2018. 
október 3. Javaslom, hogy idén is csatlakozzunk az ösztöndíj pályázathoz.  
A Pénzügyi-Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet, s 
elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők támogatták a Bursa Hungarica 2019 ösztöndíjprogramhoz történő 
csatlakozást. Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet 
Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az határozatot hozta: 
 

60./2018.(09.27.) 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 2019. évi fordulójához.  
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. 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 2019. 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, elküldéséért és 
a pályázat előkészítéséért 
 

4. napirend - Előterjesztés a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda 
dokumentumainak módosításáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Szivárvány Óvodánk esetében szükségessé vált a 
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. Fazekas Márta intézményvezető 
előkészítette az SZMSZ aktualizálását és az éves munkatervet. 
Az óvodavezető kéri a Képviselő-testülettől a dokumentumok jóváhagyását, a 
fenntartói egyetértés kinyilvánítását. Többletköltség ezzel nem hárul 
önkormányzatunkra. Nagy és összetett munka volt, köszönet az óvoda vezetésének, 
munkatársainak. A Bizottság tárgyalta ezt a napirendet, s elfogadásra javasolta. 
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet.  
Aki egyetért a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltakkal, továbbá tudomásul veszi a tájékoztatást a 2018/2019. 
nevelési évre vonatkozó Munkatervről, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az határozatot hozta: 
 

61./2018.(09.27.) Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda (8225. Szentkirályszabadja, Kossuth 
u.22.) Szervezeti és Működési Szabályzatában, foglaltakkal továbbá tudomásul 
veszi a tájékoztatást az intézmény 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 
Pedagógiai-működési Munkatervéről. 
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