Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én
(kedden) 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi Ferenc alpolgármester,
Bimbó Ferenc, Kovácsné Lázár Ilona, Takácsné Kis Márta és Vörös Dezső képviselőtagok.
Külön meghívottak: dr. Lajos Krisztina aljegyző, Ádámné Maróti Erika mb. óvodavezető,
Hádingerné Harnos Ildikó óvodavezető helyettes, Gácsi Jánosné és
Lévai Tiborné költségvetési előadók.
Szabó Gellért polgármester köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a
határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat, és elmondja, hogy az 1. napirendi pont – szociális tárgyú ügyek –
elmarad. A képviselőtagok a napirendet a fentiek szerint egyhangúlag jóváhagyták (lásd 1. sz.
melléklet).
Az „Egyebek” napirendi pont keretében a hulladékkezelésről szeretne tájékoztatást adni, valamint a
lakosság részéről az önkormányzat felé fennálló tartozások kiegyenlítéséről szeretne szólni.
Kovácsné Lázár Ilona: E napirendi pont keretében neki is lenne kiegészítése.
A módosító javaslatokat a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagyták.
2. napirendi pont
Gácsi Jánosné költségvetési előadó tájékoztatja a jelenlévőket az önkormányzat I. féléves
gazdálkodásáról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Szabó Gellért: Kiegészítésül elmondja, hogy az ülés előtt kiosztásra került az adóbevételeink mai
állásáról szóló táblázat (lásd 3. számú melléklet). A helyi adókból a realizálható bevételünk 102
millió forint, a tervünk pedig 94 millió forint volt, itt várható 8 millió forintos többlet. A bevételeink
teljesülése 69 %-os, a kiadásoké 81 %-os, de itt szerepel átfutó tétel is.
Kutasi Ferenc: A konyhának a 2013. évi tervezett költsége a 23 millió forintot meghaladja. A
bevétele pedig 12.300 ezer forint körül van, tehát több mint 10 millió forintot hozzá kell adni az
önkormányzatnak, hogy működjön a konyha?
Gácsi Jánosné: Ez így van. Év végére a költség 20-25 millió forint körül várható, a bevétel pedig
10-15 millió forint. Ebbe benne szerepel az államtól kapott normatíva és a térítési díjak. De a 10
millió forint körüli összeg – amit az önkormányzat tesz hozzá - az mindenképpen megmarad, sőt
inkább több lesz.
Kovácsné Lázár Ilona: Ebben benne van az általunk felvásárolt zöldség is?
Gácsi Jánosné: Igen.
Bimbó Ferenc: De ez a későbbiekben ugye csökkenti majd a költségeinket, hiszen nem a boltból
kell megvásárolni, hanem csak a polcról szedjük le?
Gácsi Jánosné: Az élelmezésvezető havonta 300 ezer forintot spórolt meg az első félévben, de én
nem látom, hogy hol van ez az összeg. Ezért kértem, hogy próbáljuk meghatározni a
nyersanyagnormát, mert ha a norma nincs kiszámolva, akkor nincs kiadva a megfelelő mennyiség,
viszont a nyersanyag meg van vásárolva.
Kutasi Ferenc: A következő testületi ülésre számoljuk ki, hogy mennyibe kerül egy adag étel.
Tudjuk, hogy éves szinten hány adagot készítünk, és ezzel osszuk az összes költséget.
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Vörös Dezső: A kiadásoknál a községgazdálkodás esetében a teljesülés 274 %-os, ez miből
adódik?
Gácsi Jánosné: A tavaly decemberi béreket nem fizethettük ki tavaly, így ezt az évet terheli, több
mint 10 millió forint van benne. Ez augusztus hónapban fog kiegyenlítődni.
Bimbó Ferenc: A speciális kiadásoknál a lakásfenntartási támogatás teljesülése kiugró összeg. Ezt
visszakapjuk?
Gácsi Jánosné: Csak egy részét kapjuk vissza.
Szabó Gellért: Februárban, a költségvetési rendelet elfogadásakor azt mondtuk, hogy a
Tiszakécskei Tűzoltóságot 800 ezer forinttal tudjuk támogatni az önkormányzatra jutó 1.410 ezer
forint helyett. Ezt csak azért mondom, hogy tudjunk róla, emiatt nem módosítunk költségvetést.
Gácsi Jánosné: Az iparűzési adó szépen folyik be, tartozunk az Alapítványnak, de úgy gondolom,
hogy 2 millió forintot most vissza tudnánk adni. A holnapi napon ki tudunk fizetni mindent, és még
bérre is marad fedezet.
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.
3. napirendi pont
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a folyó évi költségvetési rendelet módosításáról, melyet a
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
dr. Lajos Krisztina: A rendelet végéről hiányzik a hatálybalépés időpontja: 2013. szeptember 18.
Szabó Gellért: Az előző testületi üléseken is hoztunk költségvetést érintő döntést, pl. Pekár Renáta
nyolcórás foglalkoztatása. Most javaslatként hoznám ide azt, hogy munkáltatói intézkedésként
történő béremelést látok indokoltnak négy személy esetében, nevezetesen Benkovics Tibor, Rada
László, Varga József és Gyenes László esetében. Havi 10-10 ezer forintos juttatást javaslok. Ez az
összeg részükre havi plusz 6 ezer forintot jelentene. Mindannyian elég régi dolgozói az
önkormányzatnak. A soros előrelépéseket ők is megkapták, mint bárki más. 78 ezer forint a nettó
bérük. Gyenes László esetében ez az összeg 80.800.- Ft.
Gácsi Jánosné: Nevezett fizetése a kompenzáció miatt több.
Szabó Gellért: Kérés hangzott el a tanyagondnoki telefonköltséggel kapcsolatban. Kigyűjtöttük a
havi átlagos telefonköltséget. Ez Benkovics Tibor esetében 2.460.- Ft, Kovácsné Lázár Ilona
esetében 4.600.- Ft. Ha ezt nekik nem kellene kifizetni, a zsebükbe maradna ez a pénz. Egyelőre a
képviselő-testületi döntés arról szól, hogy a polgármester és az aljegyző esetében van
önkormányzati költség-átvállalás 30-70 % arányban. Az önkormányzatot 70 % terheli. A súlyát
illetően gondolnám célszerűbbnek ezt a bizonyos havi összegű illetményemelést a telefonköltség
átvállalásával szemben. Ugyanis a béremelés a nyugdíjnál valamit jelentene, de a költségtérítés
nem hozna semmilyen előnyt. Az elmondottak alapján az említett négy személyt mindenféleképpen
érdemesnek tartom a béremelésre 2014. február 28-ig szóló időtartamra kérve a képviselő-testület
hozzájárulását.
A képviselőtagok a javaslatot egyhangúlag jóváhagyták, és az alábbi határozatot hozták:
52/2013. ökt. hat.
Illetményemelés.
Határozat
A képviselő-testület egyetért
Benkovics Tibor
Szentkirály, Árpád fejedelem u. 11.
Rada László
Szentkirály, Felső 211.
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Varga József
Gyenes László

Szentkirály, Kossuth L. u. 3.
Szentkirály, Kossuth L. u. 6.

szám alatti lakosok, önkormányzati dolgozók részére személyenként havi
10.000.- Ft összegű plusz juttatás biztosításával 2014. február hó 28. napjáig
terjedő időtartamra.
Felkéri a költségvetési előadót az előirányzat fentiek szerinti módosítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Gellért polgármester
Gácsi Jánosné költségvetési előadó
Szabó Gellért: Nagy Zita óvónő helyettesítésével kapcsolatban mi a helyzet?
Ádámné Maróti Erika mb. óvodavezető: Még eddig semmilyen döntés nem született.
Szabó Gellért: Az óvodában a tavalyi év eléggé viszontagságosan indult. A megbízott óvodavezető
az egész évet végigvitte a dolgozók részéről betegséggel, státusz hiánnyal, helyettesítéssel.
Azután a dajka létszámot megemeltük háromról négy főre. Hádingerné Harnos Ildikó júliustól
kiegészítette az óvónői létszámot. Pekár Renáta dolgozik az óvodában szeptember 1-től napi négy
órában. A köznevelési törvényben a háromcsoportos óvodák esetében szeptember 1-től biztosít az
állam 1 fő óvodapedagógiai asszisztenst. A tavalyi szűk esztendő most erős pozitívba váltott át
szeptember 1-től, mivel 6 óvodapedagógus állás van finanszírozva, és a négy dajka létszámból
hármat az állam finanszíroz. Ami munkát számukra viszont a képviselő-testület kiszabott az az
alapító okirat tavalyi módosításával az autista gyermekek gondozása, amely speciális ellátást és
ehhez kapcsolódó munkaerőt igényel, illetve általában SNI-s gyerekek nevelése, gondozása.
Bevállaltunk tehát feladatot az óvodához, amihez tavaly nagyon nem biztosítottuk a létszámot. Most
fogunk szembesülni azzal, hogy amit vállaltunk, az mennyibe kerül. Ehhez még hozzá sem vesszük
azokat a szakszolgálat által ellátandó feladatokat – logopédus és pszichológus – amit az óvoda
részéről kell biztosítani, hogy ez pénzben mennyit fog nekünk jelenteni.
Az iskola igazgatója is jelezte, hogy gondjai vannak. Ami most leginkább nyomasztja, az a
gitároktatás. A tankerület ezzel nem foglalkozik. Volna, aki óraadóként ezt a feladatot ellátná, de
alapítványi vagy egyéb támogatással. Tandíjat ugyan fizetnek a tanulók. A zongoratanár
szeptember 4-én adta be a felmondását. Egyéb személyi változások is történtek az iskolában az
első héten. Nem látszik egyelőre, hogy a nyár a biztonságérzetet növelte volna az állami intézményi
fenntartást illetően. Zita helyettesítésével kapcsolatban arra gondoltam, hogy november 1-től
menne el és az ő helyére határozott időre szóló szerződéssel alkalmaznánk óvodapedagógust. A
pedagógiai asszisztens szeptember 1-től alkalmazható volna. A pedagógiai asszisztens és a dajkák
esetében az állami támogatás valóban jár, de az nem szabad felhasználású, hanem kötött. Ha
alkalmazunk pedagógiai asszisztenst, akkor kaphatunk állami támogatást, ha nem alkalmazunk,
akkor nem kapunk.
Kutasi Ferenc: Zita státuszát kötelező betölteni? Arra gondoltam, hogy olyan óvónőt vennénk fel,
aki pedagógiai asszisztens is. Csak kérdés, hogy ilyen személyt találunk-e?
dr. Lajos Krisztina: Csak az a gond, hogy az asszisztens illetménye sokkal kevesebb, mint az
óvónői illetmény.
Hádingerné Harnos Ildikó: Van olyan helybeli óvónő, aki a gyógypedagógiai asszisztens és az
általános pedagógiai asszisztens képesítést is megszerezte. November, decemberben lehetne ő
pedagógiai asszisztens, januártól pedig óvónő.
Szabó Gellért: Azzal kell neki tisztában lenni, hogy őt óvónőként határozott időre vennénk fel Zita
távolléte idejére, utána is maradhat, mint pedagógiai asszisztens. Próbáljunk meg róla mindent
tudni, és célzottan utána járunk akkor, hogy a köznevelési törvény szerint ő hová sorolható be
pedagógiai asszisztensként.
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Ádámné Maróti Erika: Ildikó csak félig van itt, inkább tanul most annak érdekében, hogy később
dolgozhasson. Az, hogy november, december hónapra ne legyen óvónő az nem megoldható. Még
a november hónap talán elképzelhető, de december 1-től nagyon kellene, mert Ildikónak nagy lesz
az elfoglaltsága, január hónapban nem is lesz jelen legalább 10 napot. A december nagyon nehéz
hónap az óvoda életében.
Vörös Dezső: Vegyünk fel egy pedagógiai asszisztenst most, és január 1-től egy óvónőt.
dr. Lajos Krisztina: Hádingerné Ildikónak is, és Pekár Renátának is fizetjük a képzését. A helybeli
óvónő november 1-től asszisztensként, január 1-től óvónőként dolgozhatna. Január 1-től pedig
keresünk pedagógiai asszisztenst.
Szabó Gellért: A pedagógiai asszisztens állásra ki lehet írni a pályázatot, az óvónő pedig jöhet
november 1-től.
Tájékoztatásul elmondja, hogy az aprítéktároló terve elkészült, az engedélyeztetés folyamatban
van. Felhalmoztunk nem kevés parkettahulladékot is, amit azonban csak kis részben daráltunk le.
Ezen felül ocsú is elérhető kisebb mennyiségben, ám a teljes fűtési szezonra szükséges
tüzelőanyag közel sem áll rendelkezésünkre. Mivel a tároló még nem készült el, jelenleg a tüzelő
tárolása nem megoldott. Ugyanakkor fűtőanyag beszerzésről gondoskodnunk kellene. Borsót és
vegyes pelletet Halasi Ernőtől lehetne rendelni, raklapon szállítani. A borsó kis kiszerelésben, a
másik big-beg zsákokban (kb. 7 q) van. Ezeket betonplaccon is lehetne tárolni. Onnan betermelni a
garatba mégis egyszerűbb volna, és neki indulhatnánk a télnek. A képviselőtagok megkapták a
biomassza fűtési költség kalkulációját (lásd 4. számú melléklet).
Kovácsné Lázár Ilona: Tavasztól kezdve gyűjtöttük a gallyat, ami elég magas
üzemanyagköltséggel járt. Vannak erdeink, lehetne aprítékolni. Nem csináltuk, mert nem volt helye.
Itt volt a jó idő és az 50 ha-os akácerdő. Miért nem csináltuk?
Szabó Gellért: Mert nem tudtuk volna hová tenni. A mostani vásárlás kétmillió forintot fog jelenteni,
nem tudom, hogy az alapítvány pénzét vissza tudjuk-e most adni.
Kutasi Ferenc: A tüzelő vásárlásba vegyük bele az alapítványt.
Szabó Gellért: Az alapítvány nem vásárolhatja meg a tüzelőanyagot, csak kölcsönt adhat az
önkormányzatnak. Nekem csak annyi kell, hogy a Halasi Ernő felé válaszoljak, hogy a borsóra és a
vegyes pelletre igényt tartunk.
A képviselő-testület erre felhatalmazta a polgármestert.
Bimbó Ferenc: A volt tsz. gépműhelyébe nem lehetne betárolni? Ha a miénket elkezdjük aprítani,
azt is a helyére kellene vinni.
Szabó Gellért: A parketta hulladék aprítása nagyon lassan halad, mert elég darabos, nehéz
aprítani és lefullad a gép. Nagyon olcsón jutottunk hozzá, akár szociális tüzelőnek is odalehetne
adni.
Bimbó Ferenc: Nem kell odaadni, maradjon meg nekünk tartaléknak.
Vörös Dezső: Ki kellene számolni, hogy nem olcsóbb lenne-e a bérdarálás.
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
rendeletmódosítást az előterjesztésben foglaltak szerint, és az alábbi rendeletet alkotta:
6/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet
Szentkirály Község Önkormányzata 2013. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 1/2013.
(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása.
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Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdése alapján 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló
1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendeletét
a tervezettel egyezően elfogadta.
A rendelet teljes szövegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
A rendelet 2013. szeptember 18-tól lép hatályba.
4. napirendi pont
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról,
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
dr. Lajos Krisztina: A tervezetben ugyan nem szerepel, de beszéltünk arról, hogy az idősek
egyszeri támogatása, amely a 62 év felettiek részére egyszeri 2.000.- Ft összegű támogatás, a
költségvetésben nem szerepel, viszont a helyi rendeletbe benne van. Kérdés, hogy maradjon-e
vagy kivegyük a rendeletből?
Kovácsné Lázár Ilona: Mondjuk azt, hogy támogatást nyújthat és akkor a választási lehetőség
megmarad attól függően, hogy az önkormányzatnak van-e rá fedezete vagy nincs.
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a
rendeletmódosítást az elhangzott módosító javaslattal, és az alábbi rendeletet alkotta:
7/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet
A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2011. (VIII.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2011. (VIII.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendeletét
az elhangzott módosítással együtt.
A rendelet teljes szövegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. napirendi pont
dr. Lajos Krisztina aljegyző ismerteti előterjesztését a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozásról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
A képviselőtagok egyhangúlag hozzájárultak az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozáshoz, és
az alábbi határozatot hozták:
53/2013. ökt. hat.
Bursa Hungarica Felsőoktatási
ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója.
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Határozat
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók
támogatására létrehozott Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójához. A pályázatot 2013. november 15-i benyújtási határidővel kiírja.
Felelős: aljegyző
Határidő: a pályázat kiírására október 14.
6. napirendi pont
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését az önkormányzat részéről a „Szentkirályért” Közalapítvány
felé fennálló tartozás visszafizetéséről, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú
melléklet).
A képviselőtagok az előterjesztést egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
54/2013. ökt. hat.
Önkormányzati tartozás rendezése.
Határozat
A képviselő-testület tudomásul veszi a „Szentkirályért” Közalapítvány felé jelenleg
fennálló 22 millió forintos tartozást, és kötelezettséget vállal a kölcsön folyó év végéig
történő visszafizetésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Szabó Gellért: Ismerteti a B4F Hungary Kft. áramvásárlásról szóló ajánlatát, melyet a
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Kérdés csak az, hogy belevágjon-e ebbe az önkormányzat?
Kutasi Ferenc: Megállapodunk egy árban, de kérdés, hogy tényleg ezzel az összeggel kerül-e
kiszámlázásra, mert sajnos a villanyszámlán elmenni nem lehet. Javaslom, hogy maradjunk az
EDF-nél.
A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták.
Szabó Gellért: Tájékoztatja a jelenlévőket Lakitelek polgármesterének megkereséséről, melyet a 2.
számú melléklet tartalmaz.
Ismerteti a Belügyminisztérium által közzétett felhívást, mely „Itthon vagy! Magyarország szeretlek”
címmel települési rendezvényláncot hirdet. Az előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza.
Kérdés, hogy hol legyen a felhívásban szereplő tűzgyújtás helyszíne?
Kutasi Ferenc: A két templom közötti területen javasolja a tűzgyújtást.
(Takácsné Kis Márta képviselőtag megérkezett.)
Szabó Gellért: Tájékoztatja a jelenlévőket a kocséri út javításával kapcsolatos legújabb
fejleményekről, melyet a 2. számú melléklet tartalmaz.
Kovácsné Lázár Ilona: Nem lehetne útdíjat szedni a kocséri úton, hiszen az önkormányzati út?
Valamit tenni kell, mert a nagysúlyú kamionok szétnyomják.
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Bimbó Ferenc: Annyit lehetne még csinálni, hogy megbízni egy személyt forgalomszámlálással,
hogy egy napon hány személygépkocsi, kisteherautó, és kamion halad el az úton.
Vörös Dezső: A Közútkezelő Kht. nem veszi át?
Szabó Gellért: Nem. Voltam a kocséri polgármesternél is, beszéltünk erről a témáról.
Takácsné Kis Márta: Az Árpád fejedelem utca felülete nagyon rossz, panaszkodnak az ott lakók.
Összemorzsolódott az egész felülete. Nem lehet rajta kerékpározni.
Szabó Gellért: Tudom, hogy nem tökéletes, az igazi megoldás a 4 cm-es meleg aszfalt lenne rá.
Ismerteti Komlóska polgármesterének megkeresésével kapcsolatos előterjesztését a Világ
Királynője Engesztelő Mozgalomhoz történő csatlakozásról (lásd 2. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy a felhívásban szereplő ügyet személyes ügyének tudja tekinteni, de
hogy erről képviselő-testületi állásfoglalás szülessen, azt nem tudná javasolni.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elkészült a Katona József utca útalapja saját kivitelezésben, az
általunk daráltatott építési törmelékből. Hamarosan elkezdjük az Arany János utcán is ugyanezt a
munkát. Az ideiglenes járófelületet mészkőmurva leterítésével gondoljuk kb. 5 cm vastagságban. A
két utca 500 méternyi hosszú, 4 méter széles felületéhez így kb. 100 m3 mészkőzúzalékra van
szükség, mely összesen bruttó 212 ezer forintért beszerezhető. A szállítási költség a nagyobb a
távolság miatt, mely kb. 500 ezer forint. Kértem ajánlatot arra vonatkozóan, hogy mennyiért tudnák
mart aszfalttal leteríteni az utat, mert ha nem nagyon sokkal volna több az az ár, amit nekünk
kellene fizetni az ingatlanon lévő 40 ezer forintos közüzemi hozzájáruláson felül, akkor érdemesebb
volna ilyen tartósabbnak, véglegesnek tűnő felületre pénzt adni. Ha ezt a mészkőzúzalékot oda
kiterítjük, egyrészt mindig szemetelni fog és porolni is egy kicsit. Az ajánlat ismeretében tudja majd
a képviselő-testület eldönteni, hogy melyik megoldást fogjuk választani.
Elmondja, hogy az egyik helyi lakos azzal a kéréssel kereste meg, hogy nem tudja az adósságait
kifizetni, 80 ezer forinttal tartozik az önkormányzatnak, és valahogyan rendezné. Szeretné, ha
valahol le tudná dolgozni. Vannak hozzá hasonló helyzetben lévők, akiket hivatalosan nem tudunk
foglalkoztatni. Hogyan lehetne ezeknek az embereknek a jó érzésén segíteni? Mondhatom azt,
hogy 5 ezer forint egy napra, ami 6 órás munkát jelent? Annyit kell dolgozni a közérdekű munkára
ítélteknek is.
Kovácsné Lázár Ilona: Javaslom, hogy az önkormányzat is állapítson meg egy tarifát azok
részére, akiknek az önkormányzat felé van tartozása. Mindenképpen lehetne nekik valami munkát
adni, hogy a tartozásukat rendezni tudják.
Szabó Gellért: Továbbra is gondok vannak a hulladékkezelési fronton. Most azt kérik, hogy
nyilatkozzon a jegyző arról, hogy nálunk a közszolgáltatást végző cégek közszolgáltatási
engedéllyel és ORHÜ minősítéssel rendelkeznek-e. A Saubermacher Kft.-vel szeptember 30-ig szól
a megállapodás. Azt mondták, hogy ők kivonulnak a szemétszállításból és csak a hulladéktelep
kezelése marad nekik. A szelektív hulladékgazdálkodás a ceglédi konzorciumhoz tartozik.
Beszéltem a vezetőjével, aki elmondta, arról van szó, hogy a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
betagozódna a Kecskeméti Hulladékgazdálkodási Kft-be. Neki meg lennének ezek a papírjai.
Kovácsné Lázár Ilona: Nem tudom lehetne-e javasolni, hogy összmunkatársi értekezletet hívjunk
össze, melynek az lenne a célja, hogy aki az önkormányzati rendszerben dolgozik, mindenki
érezze, hogy „egy hajóban evezünk”. Az önkormányzatnak vannak nehézségei és azt csak közös
erővel lehet megoldani. Sokszor tapasztalom, hogy a közmunkásokért jön az intézményvezető,
hogy végezze el ezt vagy azt a feladatot. Vannak főállású emberek, akik azért kapják a fizetésüket,
hogy a feladatukat ellássák. Összejönnénk és átbeszélnénk, hogy mindenki a saját feladatát
maximálisan próbálja meg ellátni. Ismét egyre többen foglalkoznak a román kérdéssel, hogy egyre
többen vannak az iskolában, és ingyen kapják az ebédet, stb. Nem lehetne megtalálni a megoldást
erre pl. úgy, hogy akik valóban szállást adnak, azokat fölszólítani, hogy legyenek szívesek
legalizálják a tevékenységüket, mert ha nem, akkor az önkormányzat megteszi.
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Másik felvetésem, hogy mi van az urnafallal? Egyáltalán van-e realitása annak, hogy Szentkirályon
ilyen legyen?
Szabó Gellért: Bízom benne, hogy van realitása. Korábban erről már beszéltünk a kivitelezővel, de
majd ismét rákérdezek. Az összmunkatársi értekezlettel kapcsolatban annyit, hogy fontos volna a
rendszeres intézményvezetői megbeszélés, amit vissza kellene állítani. Téged is bevonnánk a
közfoglalkoztatottak felelőseként. Jövő héten próbálok összehozni egy időpontot. A román
kérdéssel kapcsolatban nem mondható el, hogy nagyon sokat léptünk volna előre ahhoz képest,
ami az elmúlt évben történt. Nem nagyon tudom, hogy mit tehetnék ellene.
Kovácsné Lázár Ilona: Mindenki tudja, hogy hol szállásolják el ezeket az embereket. Valóban csak
azoknak kellene kiküldeni egy olyan levelet, hogy szíveskedjenek realizálni a tevékenységüket.
Ezzel nem teszünk semmi rosszat, csak azt kérjük, hogy legyen normakövető állampolgár. Ezt miért
nem lehet megtenni?
Szabó Gellért: Azért nem, mert ellene van a szállást kapó vendégmunkás érdekének is, és ellene
van a gazda érdekének is.
Kovácsné Lázár Ilona: És a falu érdekét ki szolgálja?
Szabó Gellért: A falu érdekét mindenki szolgálja.
Kutasi Ferenc: Véleményem szerint nem működik már olyan mértékben az un. „emberpiac”, mint
korábban. Itt elsősorban nem szentkirályi emberekről van szó. A pozitív érdekeltek közül lassan már
csak a szállásadók maradnak. Nem tudom, hogy milyen foganatja lenne egy ilyen levélnek.
Valószínű kialakulna egy konfliktushelyzet, de nem olyan, amit nem lehet fölvállalni. Ha valakit
ellenőriznek, utána elindul egy lavina, mert egymást fogják az emberek följelenteni. Igazából
hatékonyan több mint tíz éve semmit sem tudtunk tenni. Ami legalizálva van, tehát fizet utána a
munkaadó hozzájárulást, és be van jelentve, azzal az APEH sem tud mit kezdeni. Az is igaz, hogy
van egy réteg, akikkel tényleg probléma van, és csak az lehet a célunk, hogy ezeket az eseteket
orvosoljuk. De hogy hatni nem tudunk rájuk, az biztos.
Ezután a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést befejezettnek nyilvánította.

Kmf.

Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző
távollétében és megbízásából:
Szabó Gellért
polgármester
dr. Lajos Krisztina
aljegyző
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