Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án (hétfőn)
16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi Ferenc alpolgármester, Béni Sándor,
Bimbó Ferenc, Kovácsné Lázár Ilona, Takácsné Kis Márta és Vörös Dezső
képviselőtagok.
Külön meghívottak: dr. Lajos Krisztina aljegyző, Jánosy Jenő „Szentkirályért” Közalapítvány
Kuratóriumának tagja
Szabó Gellért polgármester köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a
határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagytak (lásd 1. sz.
melléklet).
Az „Egyebek” napirendi pont keretében javasolja az Általános Iskola és Zeneiskola megszüntető
okiratának, a község intézményei gázfogyasztás alakulásának valamint a Hospice-ház
létesítésének megtárgyalását.
A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták.
1. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet
módosításáról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen a helyi szociális ellátásokról
szóló rendeletben történt módosítás. Az önkormányzati segély, mint gyűjtő ellátási forma indul
ettől az évtől. A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos döntési hatáskörnek a
helyreállításáról szól a rendelet-tervezet. A dolog lényege tehát az, hogy a méltányossági
közgyógyellátást a képviselő-testület a szociális bizottsághoz telepítené.
dr. Lajos Krisztina aljegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzatnak csak a 2. számú
mellékletét kell módosítani. Az átmeneti segély megszűnt, mint ellátási forma, helyette
önkormányzati segély van, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról decemberben
döntöttünk, ami bekerült az önkormányzati segély fogalmába. Ezért kell a rendelet mellékletét
aktualizálni. A szociális törvény delegálta a képviselő-testülethez a méltányossági ellátás döntését
és tulajdonképpen arra jutottunk, hogy a szociális bizottság fogja elbírálni a kérelmeket. Az
önkormányzati segély megállapításának is lerövidült az ügyintézési határideje 15 napra. A
szociális bizottság valószínű, hogy egy hónapban többször is fog ülésezni és így a méltányossági
közgyógyellátás elbírálását is el tudja látni.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a rendelet
tervezetet az előterjesztésben foglaltak szerint, és az alábbi rendeletet alkotta:
1/2014. (I.13.) önkormányzati rendelet
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 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és
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Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (V.3.) ökt. rendelet
módosítását tartalmazó
rendeletét
az előterjesztés szerint.
A rendelet teljes szövegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
E rendelet 2014. január 14. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.
2. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a „Szentkirályért” Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy a „Szentkirályért” Közalapítvány alapító okiratát legutóbb 2013.
áprilisában kellett hozzáigazítani az Egyesülési jogról, és a civil szervezetekről szóló új
törvényhez. Ennek az alapító okirat módosításnak a bírósági jóváhagyása azóta is tart. A mostani
módosítás nyilván nem tervezett teendőnk. Jeleztem a képviselőtársak és a kurátorok felé is,
hogy a kuratóriumi elnökünket Kovács István személyében elvesztettük, valamint Kutasi István
megköszönve az eddigi együttműködést lemondott a kuratóriumi tisztségről. Ebből következően
két tagnak a megválasztása szükséges. A beérkezett személyi javaslatok közül három név
szerepel, akik elfogadták a jelölést. Többekkel beszéltem, de voltak olyanok is, akikkel nem. Én
úgy gondolom, hogy most a képviselő- testület elé kerülő három jelölt személye talán elegendő
garancia arra, hogy bármelyik két személyt is választjuk, az alapítványnak a működése és a
falunk fejlődése ezen a szinten folytatódjon. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályokat
azért tartottam fontosnak feltüntetni az előterjesztésben, mert az egyik jelöltünk, ifj. Prikkel Antal
esetében felmerülhet. Ugyanis a Kuratóriumnak, mint kezelő szervnek a felügyeletét a mindenkori
pénzügyi bizottság látja el, melyben Vörös Dezső képviselőtársunk tag, de az ide vonatkozó
jogszabály csak a közeli hozzátartozót tekinti összeférhetetlennek, így jogi akadálya a három
személy közül bármelyik elnökké való megválasztásának nincs. A másik két jelölttel kapcsolatban
elmondja, hogy Csorba Jánosné nem jelzett akadályt a megválasztásával kapcsolatban, míg
Durgó Tamásnak katonaként írásos felettesi beleegyezésre van szüksége abban az esetben, ha
megválasztásra kerül, de úgy gondolja, hogy ennek akadálya nem lesz. Magyarán teljes
jóhiszeműséggel dönthetünk bármelyik jelöltnek, akár az elnöki, akár a kuratóriumi tagi
megválasztásáról. A kuratóriumi tagok közül Jánosy Jenő van jelen, aki nem képviselőtag.
Beszélgettem a kurátorokkal erről az ügyről, de a Kuratóriumnak nagy ráhatása erre a dologra
nincsen, mivel a képviselő-testület gyakorolja az alapítói jogokat, de szeretnénk harmonikus
együttműködésben dolgozni a Kuratóriummal a jövőben is. Ami kicsit sürget bennünket az az,
hogy a Takarékszövetkezet minden évben szokott az alapítvány részére támogatást adni, de
jelenleg nincs aki aláírja a megállapodást.
dr. Lajos Krisztina: Mivel személyi kérdésről van szó, ezért az SZMSZ alapján titkos
szavazással kell dönteni. Szavazatszámláló Bizottságot kell választani, mely három főből, egy
elnökből és két tagból áll.
Szabó Gellért: Szavazatszámláló Bizottság elnökének javasolom Takácsné Kis Márta, tagjainak
Vörös Dezső és Kutasi Ferenc képviselőtagokat.
A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
1/2014. ökt. hat.
Szavazatszámláló Bizottság
választása.
Határozat
A képviselő-testület a „Szentkirályért” Közalapítvány kuratóriuma elnökének
és tagjának megválasztásához Szavazatszámláló Bizottság elnökének
Takácsné Kis Márta, tagjának Vörös Dezső és Kutasi Ferenc
képviselőtagokat jelölte ki.
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Szabó Gellért: Javasolja, hogy a titkos szavazás kétfordulós legyen. Első körben a kuratórium
tagjai, majd az elnök személye kerüljön megválasztásra.
A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták.
Ezután a titkos szavazásra kerül sor, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.
Szabó Gellért: Szavazásra bocsátja a szavazás eredményét. Megállapítja, hogy a képviselőtagok
azt egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
2/2014. ökt. hat.
Közalapítvány kuratóriumi elnökének
és tagjának megválasztása.
Határozat
A képviselő-testület a „Szentkirályért” Közalapítvány kuratóriumi elnökének
Csorba Jánosné Szentkirály, Szent István tér 28., tagjának Durgó Tamás
Szentkirály, Templom utca 12. szám alatti lakost megválasztotta.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
dr. Lajos Krisztina: Javasolja, hogy az elnök akadályoztatása esetén történő helyettesítésére –
legalább az ülések vezetésére – a mostani módosítással együtt válasszon személyt a képviselőtestület a kuratóriumi tagok közül.
Kutasi Ferenc: Az legyen a helyettes, aki a legkönnyebben elérhető.
Szabó Gellért: Tóth Emília a legkönnyebben elérhető, aki kuratóriumi tag is. Az alapító okiratba
belefogalmazhatjuk, hogy az elnököt az üléseken akadályoztatása esetén Tóth Emília helyettesíti.
A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
3/2014. ökt. hat.
„Szentkirályért” Közalapítvány alapító
okiratának módosítása.
Határozat
A képviselő testület a „Szentkirályért” Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat 5-7. pontjai helyébe a következő szövegrész kerül:
„5.) A Közalapítvány kezelője - vezető szerve - 7 tagú Kuratórium, a következő
személyi összetétellel:
elnök: Csorba Jánosné
(Szentkirály, Szent István tér 28.)
tagok Tóth Emília
(Szentkirály, Sallai u. 1/A.)
Kozma-Gyenes Tünde
(Szentkirály, Kossuth Lajos u. 6.
Durgó Tamás
(Szentkirály, Templom u. 12.)
Bimbó Ferenc önk. képv.
(Szentkirály, Dózsa Gy. u. 43.)
Jánosy Jenő
(Szentkirály, Dózsa Gy. u.13.)
Szabó Gellért önk. képv.
(Kecskemét, Hitel u. 10.)
6.) A Közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke: Csorba Jánosné, Szentkirály,
Szent István tér 28. szám alatti lakos.
7.) A bankszámla felett Csorba Jánosné elnök, Bimbó Ferenc illetve Szabó Gellért
kuratóriumi tagok közül bármely két személy együttesen rendelkezhet.”
2.) Az alapító okirat 9. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
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„Az e pontban foglalt feladatok ellátása tekintetében az elnököt akadályoztatása
esetén Tóth Emília kuratóriumi tag helyettesíti.”
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
3. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését az önkormányzati út nyomvonalának módosításáról,
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy útmegszüntetést kell indítani, mert az önkormányzati nyomvonal
területe az útátalakítás következtében 8641 m2-ről 8714 m2-re változott. Tehát növekedett az
önkormányzat vagyona, ha úgy tetszik, de ez az út terület, most mégis magántulajdonba került.
Kutasi Ferenc: A terület, ami az útnak a belső oldalán volt, az ugyanúgy hozzátartozott ahhoz a
helyrajzi számhoz, ami most odakerült?
Szabó Gellért: Igen. Fölföldi Beátáéktól került át föld az önkormányzathoz. Ahhoz, hogy az
eljárás során képviselni tudja az Önkormányzatot írtam egy felhatalmazást, melyet most
felolvasnék a képviselő társaknak. A levéllel Fölföldi Beáta eljárhat a nevünkben. Gyakorlatilag
vele intézni tudják az ingatlan-nyilvántartást, a térképi átvezetést.
4/2014. ökt. hat.
Fölföldi Beáta telekhatár-rendezése.
Határozat
A képviselő-testület egyetért a tulajdonában lévő 0153 hrsz-ú önkormányzati
törzsvagyon részét képező út nyomvonalának Fölföldi Beáta (2700 Cegléd,
Mizsei út 33.) által kezdeményezett, és Révész Péter geodéziai tervező
2013/4/10 munkaszámon elkészített Változási Vázrajz szerinti kiigazításával.
Hozzájárul ahhoz, hogy a jelzett ingatlannak a változás következtében a 087/25
hrsz-ú ingatlanba beolvadó területrésze erdő, kert, míg a 087/26 hrsz-ú
ingatlanba beolvadó területrésze legelő, szántó művelési ággal térítésmentesen
Fölföldi Beáta tulajdonába kerüljön.
A képviselő-testület felhatalmazza Fölföldi Beáta ceglédi lakost, hogy a fenti
dokumentumokkal egyezően a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége előtt az útmegszüntetési eljárás kezdeményezése és lefolytatása
során a Szentkirály községi önkormányzatot képviselje.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szabó Gellért: A Szentkirályi Általános Iskola és Zeneiskola megszüntetéséről kell dönteni.
Mindaddig, amíg a Magyar Államkincstár egy megszüntető okiratot nem kap, addig a saját
törzskönyvi nyilvántartásából nem tudja kivezetni az iskolát.
A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagyták, és az alábbi határozatot hozták:
5/2014. ökt. hat.
Szentkirályi Általános Iskola és Zeneiskola és Közkönyvtár
megszüntető okiratának jóváhagyása.
Határozat
A Képviselő-testület a Szentkirályi Általános Iskola, Zeneiskola és Közkönyvtár
megszüntető okiratát a határozat melléklete szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megszüntető okirat Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához történő megküldéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Megszüntető okirat
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2014. (I.13.) ökt.
határozatában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2) bekezdése
alapján 2012. december 31. napi hatállyal általános jogutódlással – egyesítés
beolvadással módon – megszünteti az alábbi intézményt.
1. A költségvetési szerv neve:

Szentkirályi Általános Iskola, Zeneiskola és Közkönyvtár

2. A költségvetési szerv székhelye: 6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 24.
3. Irányító szerv neve, székhelye: Szentkirály Községi Önkormányzat
6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.
4. Megszüntető szerv neve, székhelye: Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.
5. A megszüntetés oka:
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2014. (I.13.) ökt. határozatában a
Szentkirályi Általános Iskola és Zeneiskola és Közkönyvtár 2012. december 31. napjával,
jogutóddal történő megszüntetéséről döntött az alábbiakra tekintettel:
– a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése alapján 2013. január 1. napjától az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról;
– a Szentkirályi Általános Iskola és Zeneiskola 2013. január 1. napjától nem rendelkezhet
olyan alapító okirattal, mely az állami intézményfenntartó feladat-ellátási körébe tartozó
feladatot tartalmaz;
– A Közkönyvtár fenntartását Szentkirály Község Önkormányzata látja el. (20/2012. (XII.13.)
ökt. rendelet, hatályba lépett 2013. január 1. napján.)
6. A költségvetési szervmegszüntetésére a törvény mely rendelkezése alapján került sor:
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) előírásaira figyelemmel a
költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 11. § (2) bekezdésére, valamint a Szentkirály Községi Önkormányzat 5/2014.
(I.13.) ökt. határozatára tekintettel kerül sor.
7. A megszüntetés módja:
Egyesítés beolvadással jogutódos megszüntetés.
8. A megszűnő költségvetési szerv jogutódjának neve, székhelye:
Az Általános Iskola és Zeneiskola vonatkozásában: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Közkönyvtár vonatkozásában: Szentkirály Község Önkormányzata
6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.
9. A közfeladat jövőbeni ellátása:
A megszüntetésre kerülő szerv köznevelési feladatait 2013. január 01. apjától a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) teljes egészében ellátja.
A Közkönyvtár feladatait 2013. január 1. napjától Szentkirály Község Önkormányzata látja el.
10. Utolsó kötelezettségvállalás napja: 2012. december 31. (Általános Iskola és Zeneiskola
vonatkozásában)
11. Rendelkezés a megszűnő költségvetési szerv tartozásairól:
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A megszűnő intézményt illető követelések, valamint terhelő kötelezettségek a Tv. 6. §-ában
foglaltak alapján, valamint az intézmények átadás-átvételére vonatkozóan megkötött
megállapodásban foglaltak szerint illetik, illetve terhelik az önkormányzatot, illetve a jogutódként
megjelölt szervet.
12. Rendelkezés a foglalkoztatottakról:
A megszűnő intézmény főfoglalkozású közalkalmazottjainak létszáma 17 fő, melyek változatlan
feltételekkel történő továbbfoglalkoztatását a KLIK biztosítja.
13. Egyéb rendelkezés
Záradék:
Jelen Megszüntető okiratot Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
5/2014. (I.13.) ökt. határozatával hagyta jóvá.
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a vízgazdálkodásról szóló törvény módosításáról, melyet
a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 4. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy a vízgazdálkodási társulatok szerepe, léte már jó néhány év óta
épül le. 2010 óta nem kell fizetni érdekeltségi hozzájárulást. A hogyan továbbra vonatkozóan
tavaly decemberben született jogszabály. A vízgazdálkodási társulatoknak volt jegyzett tőkéje,
amibe az állami tulajdonú művek tartoztak. Az állam a vízkezelésre pénzt biztosított, azonban a
támogatás a tavalyi évtől kezdve fokozatosan elapadt. Tavaly decemberben született a
jogszabály, mely szerint „azon állami tulajdonban lévő vizek és vízi létesítmények, amelyek
vonatkozásában vízi társulat vagyonkezelői joga vagy kezelői joga van bejegyezve az ingatlannyilvántartásba, vagy egyébként vízi társulat üzemeltetésében állnak, e törvény erejénél fogva a
működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelésébe kerülnek.” A vízgazdálkodási
társulatok az ingatlantulajdonosok által létrehozott és fenntartott szervezet. Ez a vagyon társulati
vagyon nem állami vagyon. Más kérdés, hogy lehet-e olyan törvényt hozni, hogy a törvény
erejénél fogva a vagyon a forinttól kezdve az épületig a vízügyi igazgatósághoz kerüljön. Az
önkormányzati és magántulajdonban lévő csatorna szakaszokon a társulás továbbra is végezhet
munkát és fönnmaradhat. Ami viszont az Önkormányzatot érinti az a 6.§. Az Önkormányzatnak 3
hónap áll rendelkezésére, hogy felajánlja térítésmentes üzemeltetési szerződéssel a Vízügyi
Igazgatóságnak a tulajdonában álló belvízelvezető csatornát. Ha a felajánlás megtörténik, akkor a
Vízügyi Igazgatási Szerv megvizsgálja, hogy mennyire közérdek annak a csatornának a léte és
ennek ismeretében majd dönt, hogy elfogadja-e a felajánlást vagy nem. A kérdés az, hogy
akarunk-e ezzel a lehetőséggel élni?
Kovácsné Lázár Ilona: Én azt látom, hogy ezek a csatornák tele vannak fákkal. Ha átadjuk most,
kiszedik a fákat belőle, de utána úgysem lesz karbantartva.
Béni Sándor: Ki kell a fákat takarítani, csak az a baj, hogy ha a tuskó ott marad, olyan sarjadzás
lesz egy év múlva, hogy szinte kezelhetetlen lesz a helyzet.
Vörös Dezső: A közmunkásokkal nem lehetne kiszedetni?
Kovácsné Lázár Ilona: Ezt mi is meg tudnánk csináltatni, és akkor az Önkormányzat
tulajdonában maradna a fa.
Szabó Gellért: Igen, ennek érdemes volna nekilátni.
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a helyi földbizottságról, melyet a képviselőtagok írásban
megkaptak (lásd 4. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy egyelőre még nem kell lennie Helyi Földbizottságnak, de március 1jével meg kell alakítani. A továbbiakban, hogy mi lesz a bizottság dolga megtalálható a 24-27.§okban, de ez csak kis része annak, ami a Földbizottságra vonatkozik. A bizottság munkáját május
1-jével fogja megkezdeni.
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Kutasi Ferenc: Azt olvasom ki ezekből, hogy a Földbizottság döntését a Mezőgazdasági
Igazgatósági Szerv nagyon sok esetben felülírhatja.
Szabó Gellért: Felülírhatja, de a Földbizottság csak akkor fog dolgozni, ha a Mezőgazdasági
Igazgatási Szerv elküldte hozzá az adás-vételi szerződést és annak csatolmányait, mellékleteit.
Ha május 1-ig nem alakul meg a bizottság vagy megalakul, de működésképtelen, akkor a
Kamara, mint köztestület fogja betölteni a bizottság helyét, funkcióját. Rengeteg részletszabály
hiányzik még. Valószínű, hogy nehéz lesz földet vásárolni.
Szabó Gellért: Tájékoztatja a jelenlévőket az önkormányzat és intézményei elmúlt évek
gázfogyasztásának alakulásáról. A változásokat grafikon szemlélteti, melyet a képviselőtagok
írásban megkaptak (lásd 5. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy 2008-ban volt kazáncsere az iskolában és a tornacsarnokban.
2010-ben nyílászáró csere volt az egészségházban, az óvodában, valamint az iskolában. 2012ben történt a tornacsarnok körbeszigetelése. Azért is szerettem volna ezt részletezni, hogy lássuk,
mennyi lehet a megtakarítás a biomassza kazánok bevezetése óta.
Szabó Gellért: Tájékoztatja a jelenlévőket a Hospice-ház létesítésének folyamatáról.
Kiegészítésül elmondja, hogy 2014. január 12-én kérelem érkezett e-mailben, melyet a
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 6. számú melléklet).
Kutasi Ferenc: Hoztam egy cikket, ami kiosztásra került (lásd 7. számú melléklet). Erre a cikkre
hivatkoznak az e-mailben.
Kovácsné Lázár Ilona: Véleményem szerint a hospice-házra nekünk is szükségünk lenne.
Kutasi Ferenc: Korábban arról volt szó, hogy egyrészt munkahelyet teremtenek, másrészt pedig
a portákért nem igen kapkodnak. Javaslom a kérelem elfogadását.
Szabó Gellért: Ingyen ne adjuk oda. Javaslom 1.000.- Ft-os vételár megállapítását.
Vörös Dezső: Attól tartok, hogy nem jön össze az építés, és akkor mi lesz?
Kovácsné Lázár Ilona: Szerintem ne engedjük el ezt a lehetőséget, mert nincs igény építési
telkekre.
Szabó Gellért: Javaslom az 1.000.- Ft-os vételárat 4 éves beépítési kötelezettség és 5 éves
visszavásárlási jog kikötése mellett.
Kutasi Ferenc: Elidegenítési jogot kérhetünk-e?
Szabó Gellért: Az 5 éves visszavásárlási joggal elidegenítési és terhelési tilalmat is kérhetünk, és
ezzel kötelezetté válik, hogy 4 éven belül beépítse.
Bimbó Ferenc: Én annak idején is azt mondtam, hogy szívem szerint más helyet jelöltem volna ki
erre a célra, most is tartom ezt az álláspontomat. Nem ellene vagyok, hanem máshova építeném.
A képviselő-testület 5 szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a
HOSPICE-ház építésére a telek biztosítást, és az alábbi határozatot hozta:
6/2014. ökt. hat.
HOSPICE-ház építésére
telek biztosítása.
Határozat
A képviselő-testület a 90/2012. számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
A Képviselő-testület egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő Templom
utcai 358/3 és 358/4 hrsz-ú telkeknek a Kecskeméti Gondviselés Egyesület
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(Kecskemét, Labdarózsa u. 13., adószám: 18213953-1-03) részére történő
értékesítésével 1.000.- forint vételáron HOSPICE-ház építése céljából, 4 éves
beépítési kötelezettség és 5 éves visszavásárlási jog kikötése, valamint 5 év
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése mellett.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerinti adás-vételi
megállapodást aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Ezután a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést befejezettnek nyilvánította.

Kmf.

Szabó Gellért
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző
távollétében és megbízásából:

dr. Lajos Krisztina
aljegyző
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Jegyzőkönyv
Készült: a Szentkirályi Művelődési Házban 2014. január 13-án (hétfőn) a kuratóriumi elnök és
tagválasztással kapcsolatban tartott titkos szavazásról.
A titkos szavazás kezdete: 16,30 óra.
A titkos szavazás vége: 16,50 óra.
A szavazatszámláló bizottság elnöke: Takácsné Kis Márta képviselőtag
A szavazatszámláló bizottság tagjai: Vörös Dezső képviselőtag
Kutasi Ferenc képviselőtag
Takácsné Kis Márta: Ismerteti a szavazás módját. A szavazólapon három jelölt neve szerepel. A
név mellett lévő körbe írt két egymást metsző vonallal lehet szavazni. Első körben két nevet kell
bejelölni a tagok megválasztásához. A második körben a két megválasztott személy közül az
egyiket kell bejelölni az elnök megválasztásához.
Kiosztásra kerülnek a szavazólapok. A szavazás idejére a polgármester szünetet rendel el.
A titkos szavazás a Művelődési Ház egyik helyiségében, urna igénybevételével történik.
A szavazatok összesítése után Takácsné Kis Márta ismerteti az első forduló eredményét: 7
szavazat érkezett be, mind a 7 szavazat érvényes. A szavazatok megoszlása: Csorba Jánosné 6
szavazatot, Durgó Tamás 6 szavazatot, ifj. Prikkel Antal 2 szavazatot kapott. Így Csorba Jánosné
és Durgó Tamás kapta meg kuratóriumi tagsághoz szükséges szavazatokat.
A második fordulóban már csak a két, szavazatot kapott jelölt neve szerepel a szavazólapon.
Kiosztásra kerülnek a szavazólapok, megtörténik a titkos szavazás.
A szavazatok összesítése után Takácsné Kis Márta ismerteti a második forduló eredményét: 7
szavazat érkezett be, mind a 7 szavazat érvényes. A szavazatok megoszlása: Csorba Jánosné 4
szavazatot, Durgó Tamás 3 szavazatot kapott.
A szavazás során Csorba Jánosné jelölt kapta meg a kuratórium elnöki tisztségéhez szükséges
szavazatokat.

Kmf.

Takácsné Kis Márta
SZB elnöke

Vörös Dezső
SZB tagja

Kutasi Ferenc
SZB tagja
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