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Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 5./2019. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 
február 28-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, 
Dobi Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Sikosné Szücs 
Marianna képviselő, Szabó Péter alpolgármester 
Hiányzik igazoltan: Öveges János képviselő  
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző, Kovács Eszter pénzügyi 
csoportvezető 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné 
 
Napirend:    

1. Előterjesztés a Balatonalmádi Szociális Társulás 2018.évi költségvetésének 
módosításáról és a 2019. évi költségvetéséről 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2018.évi költségvetési rendeletének 
módosításáról 

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, jelenlévőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Öveges János 
képviselő úr jelezte távolmaradását. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet, amelynek kiegészítését javasolta 2 ponttal - 
a 4. napirend: Előterjesztés védőnő pályázatról, 5.napirend: Előterjesztés 
értékesítésről. 
Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A módosított napirenddel a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kovácsné Szabó Csilla képviselőt és Szabó 
Péter alpolgármestert. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül -  
elfogadta a hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 
A mai nap délutánján a napirendet részleteiben tárgyalta a Pénzügyi-Gazdasági- és 
Ügyrendi Bizottság.  
 

1. napirend - Előterjesztés a Balatonalmádi Szociális Társulás 2018.évi 
költségvetésének módosításáról és a 2019. évi költségvetéséről 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. A Balatonalmádi Szociális 
Társulás elnöke továbbította részünkre a Balatonalmádi Szociális Társulás 2018. évi 
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költségvetés módosítását, illetve a 2019. évi költségvetésének előterjesztését. 
Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális 
Társulás 2018.évi költségvetését február 27-én 213.821.352 Ft összeggel fogadta el. 
Az év során többször történt módosítás, mely alapján szükséges a változások 
realizálását költségvetési határozatban elfogadni. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a Balatonalmádi Szociális Társulás 2018. évi 
költségvetésének módosítását. 
Aki elfogadja a Balatonalmádi Szociális Társulás 2018.évi költségvetési határozat-
módosítási javaslatát, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  

 
12./2019.(02.28.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Balatonalmádi Szociális Társulás 2018. évi 
költségvetésének módosítását. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Balatonalmádi Szociális Társulás 2019. évi 
költségvetési tervezete elkészült. A 8.számú összesítő melléklet tartalmazza az 
önkormányzat által biztosítandó összesített hozzájárulás összegét. A bevételeken túl 
a kiadások fedezetéhez 5.023.008,-Ft saját hozzájárulást kell biztosítanunk, ehhez 
jön még a megállapodásban rögzített 5 %-os önkormányzati hozzájárulás 918.421,- 
forint összegben. Összesen 5.941.429,- forint fizetéssel kell terveznünk ebben az 
évben, ami 651.741,-Ft-tal több költséget jelent, mint 2018-ban. 
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta ezt a napirendi 
pontot. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
A jelenlévők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Balatonalmádi Szociális Társulás 2019. évi költségvetését, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

13./2019.(02.28.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Balatonalmádi Szociális Társulás 2019. évi 
költségvetését. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
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2. napirend - Előterjesztés az Önkormányzat 2018.évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét 
módosítani szükséges a gyermekvédelmi támogatás beépítése miatt. A bevételi 
oldalon az egyéb működési célú támogatások előirányzatot és ezzel párhuzamosan 
a kiadási oldalon a családi támogatások előirányzatot 580.000,- Ft-tal kell növelni. 
Van-e észrevétel, ellenvélemény a napirenddel kapcsolatban? 
 
A jelenlévők részéről nem hangzott el ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete  

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

 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

3. napirend - Előterjesztés az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2019. 
évi költségvetésének összeállítása jogszabályokban foglaltak alapján történt. Az 
előterjesztésben részletes anyagot láthattatok, hogy hogyan épül fel az 
Önkormányzat költségvetése. A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén 
részletesen elemeztük, hogy milyen plusz feladatok kerültek a költségvetésbe. 
Néhány mondatban azok kedvéért, akik nem voltak jelen a Pénzügyi-Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottsági ülésen. A 2019. évi költségvetés 236.838 E Ft költségvetési 
bevétellel, 421.467 E Ft költségvetési kiadással, -184.629 E Ft költségvetési 
egyenleggel került összeállításra. Az egyenleg 84.052 E Ft működési és 100.577 E 
Ft felhalmozási hiánnyal számol 72.770 E Ft tartalékképzés mellett. A költségvetési 
hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső 
finanszírozással történik. A nemrég benyújtott, a „Kiegyenlítő bérrendezési alap 
támogatás” című pályázat sikeréről a tegnapi napon értesültünk, így a támogatási 
összeg a Polgármesteri Hivatalnál beépítésre került. A főbb bevételi és kiadási 
előirányzatokat intézményenként: az Önkormányzat költségvetésébe beépítésre 
került a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra 720 E Ft, a Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja részére 188.460 Ft, a belső ellenőrzési feladatok társulásban történő 
ellátására 332.274 Ft,  a Balatonalmádi Szociális Társulás felé 5.941.428 Ft 
működési kiadás az előző napirendben tárgyaltak szerint,  az egyházi szervezetek 
részére 100-100 E Ft, a civil szervezetek részére 150 E Ft, Mai Nők csapata 
kérelmében foglaltak szerint 100 E Ft. A Védőnői Szolgálat részére 300 E Ft értékű 
hallásvizsgáló készüléket szükséges beszereznünk, a gyermekorvosi rendelőben 
íróasztal és szekrény igény merült fel 100 E Ft értékben. Szükséges 15 db új 
műanyag asztalt és 30 db műanyag széket beszereznünk a rendezvények 
lebonyolításához és a Nemzedékek Házába üveges szekrényt 80 E Ft értékben. A 
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játszótéri eszközök minősítése ismét aktuálissá válik ebben az évben, ez várhatóan 
200 E Ft-ot igényel majd. A Rosos-épület bontására és a terület előkészítésére 2.500 
E Ft összeget terveztünk. A Hivatalnál egy porszívó beszerzés vált szükségessé, 
amelyre 60 E Ft összeget terveztünk be. A Szivárvány Óvoda vezetője, Fazekas 
Márta által benyújtott kérelemnek is helyt adva az intézménynél tervezésre került 
esővédő tető kialakítása 83 E Ft összegben, villanysütő és hozzávaló tepsik 
beszerzése 920 E Ft összegben, bot mixer, hűtőszekrény, szeletelő gép, nagy 
lábasok vásárlása mintegy 365 E Ft összegben. Természetesen továbbra is az 
ésszerű gazdálkodásra kell törekednünk, hiszen az elnyert és részben folyamatban 
lévő pályázatok saját erő bevonását is igénylik, ennek teljesítéséhez az adók 
behajtására ismét nagy figyelmet kell fordítanunk. 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. Vitára bocsátom az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet 
tervezetét. 
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő a rendezvények lebonyolításához szükséges 
műanyag asztalok és székek beszerzésével kapcsolatosan arról érdeklődött, hogy a 
Dr. Jámbor Tamás által adományozottakat fel tudjuk-e használni? 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Az egységesség miatt szükséges a beszerzés, de 
természetesen azokat is fel tudjuk használni kisebb rendezvényeinkhez. 
 
A jelenlévők részéről nem érkezett egyéb észrevétel, ellenvélemény, Gyarmati 
Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a hitel és adósságügyletek fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
szóló határozat tervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

14./2019.(02.28.) számú Képviselő-testületi 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 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is 
hosszasan és részletesen tárgyalta a költségvetést, s elfogadásra javasolta.  
Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltak szerint Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
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Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

4. napirend - Előterjesztés védőnő pályázatról 
Gyarmati Katalin polgármester: A tavaly decemberi ülésen döntöttünk arról, hogy a 
védőnő álláshely betöltésére ismét pályázatot írunk ki. A 2019.február 15-i beadási 
határidőig nem érkezett pályázat, emiatt a pályázati kiírás eredménytelen volt. Ez volt 
a sorozatban a negyedik felhívás, melyre semmiféle érdeklődés nem történt. Az előírt 
védőnői feladatok ellátását hosszú ideje helyettesítéssel oldjuk meg, de ez nem 
teljes munkaidős formában történik, így az ellátáshoz kapcsolódó támogatások sem 
kerülnek hozzánk teljes mértékben. Szükségesnek tartjuk, hogy újabb kiírás 
közzétételéről gondoskodjunk, ezért a most lejárt pályázat eredménytelenné 
nyilvánítása mellett szükséges dönteni egy új kiírás megjeleníttetéséről is. A tegnapi 
nap folyamán megkeresett egy aktív védőnő, aki érdeklődött az állás iránt. 
Reményeim szerint az új pályázati kiírás megjelenését követően benyújtja a 
pályázatát és végre egy alkalmas jelöltről dönthet a testület. 
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s 
elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
Hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a 
napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a védőnői helyettesítésre kiírt 323-4/2018. számú pályázati 
eljárást nyilvánítsuk eredménytelennek, és gondoskodjunk egy új pályázati felhívás 
közzétételéről, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

15./2019.(02.28.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi 
védőnői munkakör vonatkozásában a helyettesítésre kiírt 323-4/2018. számú 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, 
hogy a helyettesítésre vonatkozó új pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon.  
Felhívja Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2019.március 11. (a pályázati felhívás közzétételére) 

 
5. napirend - Előterjesztés értékesítésről 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az önkormányzati feladatellátáshoz használt 
Volkswagen Caddy típusú kisteherautónk korábban meghibásodott, a motort érintő 
meghibásodás olyan mértékű volt, hogy a javítása és újra üzembe helyezése nem 
volt gazdaságos az autószerelői vélemény alapján. Ezért szereztünk be tavaly év 
elején egy Fiat Dobló típusú gépjárművet a testület döntése alapján. A Volksvagen 
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Caddy-t a falugazdai telephelyen tároltuk, több bontóval is felvettük a kapcsolatot, 
azonban a felajánlott ellenérték alacsony mértéke miatt nem éltünk a lehetőséggel. 
A hibás jármű megvásárlására az elmúlt egy évben nem volt érdeklődés a mostani 
időpontig. Két érdeklődő tett javaslatot az autóra vonatkozóan, a magasabb javaslat 
55.000,-Ft-ról szólt, mely összhangban van a jármű jelenlegi értékével. Az 
önkormányzati vagyon hasznosítását az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet 
szabályozza. A rendelet szerint –többek között- az ingóvagyont elidegenítés előtt 
150.000,-Ft nettó nyilvántartási érték felett kell felértékeltetni, továbbá a 
10.000.000,-Ft egyedi forgalmi értéket meghaladó mértékű vagyont csak nyilvános 
versenyeztetés alkalmazásával lehet elidegeníteni. Ezek alapján az 
előterjesztésben foglalt javaslatot terjesztettük a testület elé. 
A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s 
elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
A jelenlévők támogatták a gépjármű értékesítését az elhangzottak szerint. 

Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki egyetért 
azzal, hogy az önkormányzat értékesítse a Volkswagen Caddy típusú gépjárművet 
bruttó 55.000,-Ft értékben Fülöp Zoltán részére, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  

16./2019.(02.28.) számú Képviselő-testületi határozat:  
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a tulajdonában lévő IDZ-736 frsz-ú Volkswagen Caddy típusú 
működésképtelen és gazdaságosan nem javítható gépjárművet értékesíti 
Fülöp Zoltán Szentkirályszabadja, Ady u.13. szám alatti lakos részére. A 
gépjármű vételára bruttó 55.000,-Ft. A Képviselő-testület a gépjármű 
állapotának figyelembevételével és az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2013.(III.01.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak alapján eltekint a versenyeztetéstől és az árverési úton 
történő értékesítéstől. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 

Gyarmati Katalin polgármester néhány pontban tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
elmúlt valamint az előttük álló időszak fontosabb történéseiről: 

- beszámolt a Szent Király Szövetség berekfürdői találkozójáról 
- ismertette a bölcsőde intézmény módosított, csökkentett tartalmú terveit 
- tájékoztatta a képviselőket a Modern Falvak pályázati felhívás 

lehetőségeiről  
- Meghívó érkezett Szentistvánbaksáról. Szeretettel várnak Bennünket 

kopjafa avatási ünnepségre 2019. március 14-én 13.00 órára.  
- A téli rezsicsökkentés keretében biztosított 12.000,-Ft értékű tüzelőanyag 

beszerzése és kiosztása megtörtént, minden érintett megkapta a 
gázpalackot, vagy a tűzifát igényléstől függően. Köszönet Öveges János 
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