Meghívó

A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2014. január 13-án
(hétfőn) 16 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

N a p i r e n d:
1.) Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosításáról
Előadó: Szabó Gellért polgármester
2.) Előterjesztés a Szentkirályért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
Előadó: Szabó Gellért polgármester
3.) Egyebek (önkormányzati út nyomvonalának módosítása, belvízelvezető csatornák, helyi
földhasznosítási bizottságok)

S z e n t k i r á l y, 2014. január 9.

polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület
2014. január 13-án tartandó ülésére
1. napirendi pont: Előző testületi ülésen módosításra került a helyi szociális rendeletünk. A
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a temetési segély és az átmenti segély helyett 2014. január
1. napjával bevezetésre került az önkormányzati segély.
A szociális törvény 2014. január 1. napjától a méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos eljárást
képviselő-testületi hatáskörbe utalta. Javaslom, hogy ezen ellátással kapcsolatos eljárást a Tisztelt
Képviselő-testület ruházza át a Szociális Bizottságra. A Bizottság a rövidebb ügyintézési határidők
miatt egy hónapban többször fog dönteni. Felsorolt módosítások miatt a Szervezeti és Működési
Szabályzatunk 2. mellékletét aktualizálni szükséges.
Kérem fenti javaslat megtárgyalását és elfogadását.
Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének
rendelete

/2014. (01. 14.) önkormányzati

Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2007. (V.3.) ökt. rendelet módosításáról.
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 18.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:
1. §
Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007. (V.3.) ökt. rendeletének 2. sz. mellékletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. Polgármester: „temetési segély” szó törlésre kerül.
„átmeneti segély” szó helyébe „önkormányzati segély” szó lép.
2. Szociális Bizottság: „átmeneti segély” szó helyébe „önkormányzati segély” szó lép.
„rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” szó törlésre kerül.
„méltányossági közgyógyellátás” szóval kiegészítésre.
2. §
Ez a rendelet 2014. január 14. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Szentkirály, 2014. január 14.

Szabó Gellért
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző nevében és megbízásából:

dr. Lajos Krisztina
aljegyző

2. napirendi pont:
Alapítványunk Kuratóriumának két tagját kell az alapítói jogokat gyakorló képviselő-testületnek
megválasztania, egy tagot és az elnököt. A jelenlegi tagok közül kettő helyi önkormányzati
képviselő (Szabó Gellért, Bimbó Ferenc) esetükben összeférhetetlenség van a kuratóriumi elnöki
tisztség és a helyi önkormányzati képviselői tisztség között. A további három tag esetében viszont
(Kozma-Gyenes Tünde, Tóth Emília, Jánosy Jenő) egyikük sem vállalja az elnöki megbízatást.
Javaslatot kértem a képviselő-társaktól és a kurátor-társaktól is jelöltekre. Nem beszéltem
mindegyikükkel, akik viszont el is fogadták a jelöltséget azok a következők:
tagságra és elnökségre is: Csorba Jánosné, Durgó Tamás, ifj. Prikkel Antal
Összeférhetetlenség a fentieken túl a kezelő szerv és az ellenőrző szerv tagjai között van. Eszerint
„nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.” (Egyesülési jogról szóló
2011. évi CLXXV. tv. 38. § (3) bekezdés)
„Közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott,
a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér,
hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a
jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér
házastársa, bejegyzett élettársa;” (Ptk. 685. § b) pont)
A választás titkos szavazással történik majd.
3. napirendi pont:
a.) Fölföldi Beáta telekhatár-rendezési kezdeményezésére a 0153 hrsz-ú önkormányzati út
(Kökény-dűlő a Kocséri útról) nyomvonala is kiigazításra került. Ennek során lényegesen
egyenesebbé vált a nyomvonal, a terület pedig 8641 m2-ről 8714 m2-re változott. A hatósági eljárás
során a Földhivatal szakhatósági hozzájárulást kért a Közlekedési Felügyelőségtől is, ahol
megtagadták az engedély kiadását, mivel az út az önkormányzati törzsvagyon része. Tekintettel
arra, hogy a régi nyomvonal megváltozásával korábbi út terület lett szántó művelési ágú és került
más tulajdonába, ezért a testületnek rendelkeznie kell ennek jóváhagyásáról.
b-c.) Szóbeli tájékoztatás.
Szentkirály, 2014. január 10.

polgármester

Kedves Munkatársam!
Ezt a levelet kaptam a hospice-ház létesítéséről tavaly született egyezségünkkel összefüggésben.
Kérlek, hogy a holnapi ülésen ennek megtárgyalására is számíts.
(Krisztina jelzett, hogy már lábadozik és holnap jön dolgozni.)
Üdvözlettel
Szabó Gellért
---------- Továbbított levél ---------Feladó: Pulai Éva <pulai.e@freemail.hu>
Dátum: 2014. január 12. 19:36
Tárgy: Kérelem
Címzett: polgarmester@szentkiraly.hu
Tisztelt Polgármester Úr!
Január 6.-án a Petőfi népében megjelent cikkre telefonhívást kaptam, Jakabszállás polgármesterétől,
miszerint községüknek több üresen álló telke is van, ezek közül térítés mentesen felajánlanának
egyet az egyesületnek az építkezéshez. Hasonló jellegű e-mailt kaptam Városföldről is. Az egyesület
tagjaival beszéltem erről, még mindig szívesebben választanánk Szentkirály községet, mert a telek
szép helyen van, és ti vállaltatok fel először minket, de a számlánkon a pénz nagyon nehezen gyűlik,
és talán sokára kerülne tulajdonunkba a telek, megkérnénk téged, hogy a fentieket közöld a testületi
ülésen, esetleg nálatok is megkaphatnánk a telket térítés mentesen. Nagyon örülnénk neki.
Amennyiben ez nem sikerülne, akkor sajnálattal vennénk tudomásul, de ha lenne telek az egyesület
tulajdonában, akkor tudnánk gyorsan tovább lépni, így kénytelenek leszünk más községben is szét
nézni.
Várjuk válaszodat!
Tisztelettel:
Pulai Éva
Kecskeméti Gondviselés Egyesület Elnök

Daganatos betegeken segítenének
2014. január 5. 17:58 , Legutóbb frissítve: 2014. január 6. 07:58 Popovics Zsuzsanna

GONDVISELÉS | Megyénkben nincs, az országban is kevés az olyan fekvőbeteg intézmény, ahol daganatos
betegek tölthetik életük utolsó szakaszát. Ezt a hiányt pótolná egy kecskeméti egyesület.
Szervezett formában 2011 óta működik a Kecskeméti Gondviselés Egyesület. Tagjainak java része a megyei kórház onkológiai
osztályán dolgozó szakember – orvosok, szakápolók, szociális munkások – , akik nap mint nap megélik, mennyire hiányzik egy
olyan fekvőbeteg intézmény, ahol a daganatos betegek testi-lelki, szeretetteljes gondozását végeznék. Az érintett hozzátartozók
mellett ők is átérzik, hogy betegeik számára milyen fontos lenne lehetőleg fájdalommentesen, megfelelő környezetben megélni a
számukra még megadatott időt.
– Egy álom megvalósulásának elején járunk – fogalmaz Pulai Éva egyesületi elnök. – Kitűzött céljaink eléréséhez több mindenre
pályázhatnánk, kivéve a Hospice-ház helyét, vagyis a telekvásárlást. Erre össze kell kalapoznunk a szükséges anyagiakat.
Egyelőre kérdéses, hogy Kecskeméten, vagy valamely környező településen valósítjuk meg a házat. A szentkirályi önkormányzat
képviselőtestülete korábban már aláírt egy szándéknyilatkozatot arról, hogy egy dupla építési telket féláron eladna az
egyesületnek. Fedezetünk egyelőre erre sincs.
Az egyesület közhasznú, a hospice-házat szponzorok adományából és pályázatokból működtetnék. A fekvőbeteg intézmény
orvosokkal, szakápolókkal együttműködve biztosítaná a professzionális, az ápolt betegek számára ingyenes ellátást.
– Első hallásra mindez talán utópiának tűnhet, de mivel van rá példa az országban, úgy gondoljuk, mi is képesek vagyunk
megvalósítani – folytatja az elnök. – Az OEP fejkvótát ad a gondozottak után, igaz, nem fedezi teljes mértékben a működési
költségeket. A jogászunk, a pályázatírónk közös munkája lesz, hogy mire elkészül a ház, forrás is legyen a működésére. Mi egy
önálló intézményben gondolkodunk, fiatal felnőttektől az idős betegekig, 15-20 fős kapacitással. Gyógyító munka itt már nem
folyik, van viszont gondos ápolás, fájdalomcsillapítás, az egyházak közreműködésével, igény szerint lelki gondozás. Szakápoló
személyzetre legalább tíz főre szükség lesz, valamint kertészre, karbantartóra, tehát stabil munkahelyeket is teremtene az
intézmény.
Hasonló hospice-ház nem sok működik az országban. A budapestivel a kecskeméti egyesület is tartja a kapcsolatot,
szakembereiktől sok segítséget kapnak a hivatalos dolgok intézéséhez. Működik egy hasonló intézmény a miskolci kórház
berkein belül. Pécsen van egy ötszemélyes gyerek hospice-ház. Debrecenben is tervezik egy fekvőbeteg intézmény létrehozását,
kezdeményezői jelenleg az interneten gyűjtenek az építkezésre.
Az egyesületnek eddig is többen felajánlották szakmai segítségüket. A hospice-ház megtervezését jutányos áron elvállalja egy
szakavatott tervezőgárda, egy kertész ingyen elvégzi a kert megtervezését, megépítését, egy élelmiszeripari cég a konyhai
alapanyagok felajánlásával vállalt részt a leendő intézmény támogatásában. Az egyesület már elkezdte az adománygyűjtést a
telekvásárláshoz. Orvosi rendelőkben, gyógyszertárakban kihelyezték a figyelemfelhívó plakátokat és adománygyűjtő csekkeket,
az interneten a hospice-gondviseles.hu weboldal nyújt tájékoztatást az egyesület célkitűzéseiről.

