Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án (kedden)
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, Lévai Tiborné és Gácsi Jánosné költségvetési
előadók, Ádámné Maróti Erika mb. óvodavezető, Gergely Attiláné közművelődési felelős,
Hunyadi Miklós élelmezésvezető, Ádámné Csordás Judit tornacsarnok gondnok.
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).
Javasolja az „Egyebek” napirendi pont kiegészítését a Rákóczi Szövetség támogatásának
megtárgyalásával, valamint a napirendi pontok kiegészítését a Himalája Blue Kft.-vel kötött
szerződés meghosszabbításának, a LEADER Helyi Akciócsoporthoz való csatlakozás és az
„Aranyhomok” Kistérség-fejlesztési Egyesület alapszabály módosításának megtárgyalását.
A módosító javaslatokat a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagyták.
1. napirendi pont
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a 2014. évi költségvetésről, melyet a képviselőtagok
írásban megkaptak (2. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen sem a rendelet szövegéhez
sem összegszerű módosító indítvány nem hangzott el. Kiegészítésként viszont javasolja a Rákóczi
Szövetség támogatását 20 ezer forinttal, mely felvidéki kisgyermekek iskoláztatását célozná. Az
igazgatás egyéb kiadásai csökkenne ezzel az összeggel, illetve a speciális kiadásoknál a
Természeti Katasztrófa Alapítvány kicserélődne a Rákóczi Szövetségre.
Bimbó Ferenc: A rendőrségi üzemanyag hozzájárulást a helyi KMB-nek vagy Tiszakécskének
adjuk?
Szabó Gellért: A helyi KMB-nek van előirányozva, amíg volt addig kapta is, amióta nincs, nem
kapja senki. A KMB havi 10 e forintos költséget jelent, ami tulajdonképpen 0, mert a Megyei
Rendőr-főkapitányság a helyi KMB irodáért havi 10 e forint bérleti díjat fizet.
Bimbó Ferenc: Szeretnék érdeklődni a raktárról, ami a Művelődési Háznál épül.
Kutasi Ferenc: A kis csapott tetős raktárépületet megduplázzuk, hogy legyen hova elrakni a
Művelődési Házban lévő bútordarabokat, egyéb eszközöket. Odakerülne a Gazdakör új sátora,
illetve az összecsukható asztalok. Az óvoda kerítésével határos épülethez pedig épülne egy pince,
amit az óvoda használhatna raktárnak.
Bimbó Ferenc: Ez pályázatból vagy saját erőből készülne?
Kutasi Ferenc: Saját erőből történne, de nyilván, ha lenne pályázat rá, akkor megpróbálnánk
abból. Nekem a rendelettel kapcsolatban lenne észrevételem. A 10. § (2) bekezdésnél a
Művelődési Ház, Faluház bérbeadási díja. Gyakorlatilag, ha a Művelődési Ház nagytermét bérbe
adjuk étkészlettel együtt 30 ezer forint, ami meglehetősen kedvező. Szerintem válasszuk külön a
bérbeadását. A terem bérleti díján nem változtatnék, és azon felül kellene fizetni az eszközökért.
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Szabó Gellért: Az is jelentene valamit, ha a b) pontból az „evőeszköz-használattal” szövegrészt
törölnénk, és az eszközök használati díja ezen felül lenne.
Gergely Attiláné: Véleményem szerint eddig nagyon méltányosak voltunk ezzel a 30 ezer
forinttal. Ha tehát marad az üres terem 30 ezer forintért, és ahhoz én felszámolom az eszközöket,
akkor az nagyobb érvágás a leendő ügyfeleknek, mintha a terem bérleti díját növelnénk esetleg 10
ezer forinttal.
Kovácsné Lázár Ilona: Az asztalnak és széknek alapvető berendezésnek kell, hogy legyen.
Takácsné Kis Márta: Legtöbbször szentkirályiak bérlik a termet.
Bimbó Ferenc: Szerintem is inkább emeljük a bérleti díjat 10 ezer forinttal.
Gergely Attiláné: Ha valaki nem helyben használja, hanem elviszi az asztalt, széket, annak a
bérleti díja maradjon? Én ezen is emelnék.
Kovácsné Lázár Ilona: A kártérítési felelősséget az eszközöknél bele kellene fogalmazni a
rendeletbe?
Gergely Attiláné: Az asztal árát 150 forintra, a terítőkét pedig 100 forintra emelném.
Szabó Gellért: Akkor az asztal legyen 150 forint, a szék 50 forint, a fa szék bérleti díját növeljük
20 forinttal, így lesz 40 forint, a terítő 100 forint, az evőeszközök pedig 50 forint. A sörpad és
sörasztal maradjon a régi áron.
Vörös Dezső: Javasolnám, hogy a március 15-ei bankett is tartozzon a közösségi rendezvények
közé.
Szabó Gellért: Kiegészíthetnénk a rendelet 10. § (5) bekezdését az alábbiak szerint: „Az óvodai
és az iskolai szülői munkaközösség, valamint a Tánccsoport által szervezett évenként egy bál
céljára a Tornacsarnok, továbbá a Vágó János Gazdakör által szervezett évenként egy bankett
céljára a Művelődési Ház, és az e § (2) bekezdés d) pontjában felsorolt eszközök használata –
kártérítési felelősség mellett – ingyenes.”
Bimbó Ferenc: Javaslom, hogy a tornacsarnoknál is emeljünk, mert azt hallottam, hogy a mi
tornacsarnokunknak lényegesen olcsóbbak a díjai, mint a környező településeken.
Ádámné Csordás Judit: A 2.000 forintot megnövelném 2.500-3.000 forintra.
Gergely Attiláné: A Művelődési Háznál az árusoknak marad a terembérlés 4 órára 6.000 forint?
Szabó Gellért: Legyen 7.000 forint.
Kovácsné Lázár Ilona: Az alapanyag beszerzése nem lenne olcsóbb bevásárlóközpontból?
Bimbó Ferenc: Esetleg a nagybani piacról is be lehetne szerezni.
Hunyadi Miklós: Eddig megpróbáltuk a helyi őstermelőktől vásárolni az alapanyagot.
Kovácsné Lázár Ilona: Én a tejtermékekre gondolok, szalámira, húsfélékre. Ezek beszerzése
történhetne hetente. Mondjuk egy napot kinevezni rá.
Szabó Gellért: Ki lehetne próbálni.
Hunyadi Miklós: Nem tudom, hogy tudja-e a képviselő-testület, de a Holló bolt az itteni árakból
10% kedvezményt ad.
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Kovácsné Lázár Ilona: Meg kellene nézni, hogy az itteni 10%-kal csökkentett ár vagy a nagyobb
bevásárlóközpontok árai olcsóbbak.
Hunyadi Miklós: Azt is tudni kell, hogy például a felvágottat is, a tejfölt is külön hűtőben kell
tárolnunk. Nem tehetem egy hűtőbe, illetve az autót minősíttetni kell az ÁNTSZ-szel ételszállításra.
Kovácsné Lázár Ilona: Az a minősítés megvan.
Vörös Dezső: Össze kell hasonlítani a beszerzéseket, de pár ezer forintért nem szabad vele
foglalkozni.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a
költségvetési rendelet-tervezetet az elhangzott módosításokkal, és az alábbi rendeletet alkotta:
2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet
Szentkirály Községi Önkormányzat 2014.
évi költségvetésének megállapításáról.
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény alapján, valamint Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 48. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
Szentkirály Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló
rendeletét
az elhangzott módosító javaslatokkal.
A rendelet teljes szövegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
Ezen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetés napján lép hatályba, de
rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet 10. § (2)-(3) bekezdése
2014. március 1. napján lép hatályba.
2.napirendi pont
dr. Lajos Krisztina: Ismerteti előterjesztését a szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról,
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (4. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalnak közös választási irodája van,
melynek ő a vezetője és a köztisztviselők a tagjai. Tiszaug Kiskunfélegyházához, Szentkirály pedig
Kecskeméthez tartozik. Március 17-ig kell felállítani a szavazatszámláló bizottságot.
Hagyományosan két szavazókör van, a változás annyi, hogy a 2. szavazókör a Művelődési Ház
helyett a Faluházban lesz. Az összetétel pedig annyiban változott, hogy az 1. szavazókörben
Kozma-Gyenes Tünde, mint új tag került be póttagként.
Bimbó Ferenc: A póttagra csak akkor van szükség, ha a tagok közül bárki valamilyen ok
következtében nem tud megjelenni?
dr. Lajos Krisztina: Nem, az a hagyomány, hogy 5 fő alá nem csökkenhet a létszám, illetve
delegált tagok is lesznek, akik felügyelik a munkánkat.
A képviselő-testület a fentieket egyhangúlag tudomásul vette, és az alábbi határozatot hozta:
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11/2014. ökt. hat.
Szavazatszámláló Bizottság
megválasztása
Határozat
A képviselő-testület az országgyűlési képviselők választásának lebonyolítását
végző szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi személyeket
megválasztotta:
1. szavazókör

Általános Iskola Szentkirály, Kossuth L. u. 24.

Fakan Józsefné
Farkas István
Kenyeres Ambrus
Póttagok: Habran János
Kovács Sándorné
Osbáthné Rauscher Erika
Kozma-Gyenes Tünde
Tagok:

2. szavazókör Faluház Szentkirály, Kossuth L. u. 18.
(igazolással szavazók kijelölt szavazóköre is)
Katzné Almási Zsuzsanna
Tóth Emília
Csanádi Andrásné
Póttagok: Rohács Mihályné
Varga Béláné
Benkovics Tiborné
Durgó Tamás
Tagok:

3. napirendi pont
Szabó Gellért: Ismerteti a képviselő-testület ez évi munkarendjére vonatkozó előterjesztését,
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
A képviselő-testület a munkarendet egyhangúlag jóváhagyta az előterjesztésben foglaltak szerint,
és az alábbi határozatot hozta:
12/2014. ökt. hat.
A képviselő-testület 2014. évi
munkarendjének jóváhagyása.
Határozat
A képviselő-testület jóváhagyta a 2014. évre vonatkozó munkarendjét az előterjesztésben
foglaltak szerint.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
4. napirendi pont
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a fogorvosi ellátás megbízási szerződésének
módosításáról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy a fogorvosi rendelőben a műszerek, berendezések állapotáról
megtörtént a felmérés. Fel van írva, hogy mire van szükség, de még nincs árajánlat az
eszközökre. A felsorolt eszközök közül, ami megemelné a kiadásokat az a fogorvosi széknek és a
kezelőegységnek a beszerzése. Kaptam egy szegedi telefonszámot, ahonnan árajánlatot tudok
kérni a szükséges eszközökre. Szöveg szerinti megállapodás tervezet már létezik, ezt el kellene
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küldeni a doktornőnek, majd az orvosi kamarának, de a helyi rendelő beindításához az árajánlat
ismerete lenne szükséges. Most a 300 ezer forintos kiegészítő bérleti díjnak a sorsáról döntsünk.
A képviselő-testület a fentieket egyhangúlag tudomásul vette, és az alábbi határozatot hozta:
13/2014. ökt. hat.
PAN-DENT Bt. kiegészítő
bérleti díjának megállapítása.
Határozat
A képviselő-testület jóváhagyta a PAN-DENT Bt. (Kecskemét, Wesselényi u. 10.)
részére 300.000.- Ft összegű kiegészítő bérleti díj kifizetését.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
5. napirendi pont
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a településrendezési terv módosításának elindításáról,
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy személyesen nézte meg az építkezést és valójában a képviselőtestület kész tények elé van állítva. A rendezési tervbe a 404/17-es helyrajzi számon két telek volt
berajzolva. Az építéshatóság ezt nem vasalta be az építtetőn. A képviselő-testület alkot helyi
építési szabályzatot, és ehhez tartozik a településszerkezeti terv. Nehéz követni a hivatalon belül,
hogy az építési szabályzatunk, hogy hatályosul.
Vörös Dezső: Az építéshatóság nem kötelezte a telekmegosztásra?
Szabó Gellért: Nem kötelezte.
Béni Sándor: Milyen funkciója lenne az üzemnek?
Szabó Gellért: Géptároló lesz, illetve régiós lerakat és szavatossági szerviz.
Kutasi Ferenc: Gyakorlatilag, ha megkapja az iparterület besorolást, akkor indíthatja el a tervezés
engedélyeztetését. Ha viszont megvan az iparterület besorolás, bármit engedélyeztethet, amit az a
besorolás lehetővé tesz.
A képviselő-testület a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának
kezdeményezését egyhangúlag jóváhagyta az előterjesztésben foglaltak szerint, és az alábbi
határozatot hozta:
14/2014. ökt. hat.
Településrendezési terv és a helyi építési
szabályzat módosításának kezdeményezése.
Határozat
Szentkirály község önkormányzatának képviselő-testülete a következő döntést hozta:
I. A településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítását kezdeményezi
telektulajdonos kérelmére, amelynek során a belterületi 404/17 hrsz-ú terület
lakóterületből, a 404/18 hrsz-ú terület pedig zöldterületből kerülne kereskedelmi
szolgáltató övezetbe.
II. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet
37. §-a szerinti tájékoztatás elvégzése előtt szerezze be a Területi Főépítész Iroda elvi
állásfoglalását, és erről a testületet tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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6. napirendi pont
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését az Informatikai Biztonsági Szabályzatról, melyet a
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy a szabályzatot a közös hivatal informatikusa készítette el, mely
törvényi előírás. Azért kell készíteni, hogy az informatikai támadásokat kivédjük, hogy az
önkormányzat informatikai rendszere is olyan biztonságban legyen, mint az állami.
dr. Lajos Krisztina: Felelős személyt is meg kellett nevezni a szabályzatban. Ezt a feladatot az
informatikusunk nem tudta vállalna, így én vállaltam el, mivel továbbképzési kötelezettséggel is jár.
Szabó Gellért: Szakképzett felsőfokú végzettségű személyt kellene alkalmaznunk, aki felel ezért
az Informatikai Biztonsági Szabályzatért.
A képviselő-testület a fentieket egyhangúlag tudomásul vette, és az alábbi határozatot hozta:
15/2014. ökt. hat.
Informatikai Biztonsági
Szabályzat elfogadása.
Határozat
A képviselő-testület jóváhagyta
előterjesztésben foglaltak szerint.

az

Informatikai

Biztonsági

Szabályzatot

az

Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Lajos Krisztina
7. napirendi pont
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését Himalája Blue Kft.-vel kötött szerződés
meghosszabbításáról.
Kiegészítésül elmondja, hogy kérelem érkezett a Kft.-től a szerződés megújítására vonatkozóan.
Vörös Dezső: Az autót nem tudnák lecserélni?
Kovácsné Lázár Ilona: Felénk nem autóval viszik a koporsót a ravatalozótól a sírig, hanem egy
kézi kocsival. Nem füstöl és nem hangos.
Kutasi Ferenc: Az urnafalra megérkezett két árajánlat, de később döntsünk róluk.
Szabó Gellért: Én is kértem árajánlatot 4x4-es szerkezetű két egymás hátának támasztott
urnafalról, de még nem érkezett meg. A Himalája Blue Kft.-vel kötött megállapodás időtartamát
javaslom 5 évben megállapítani.
Kovácsné Lázár Ilona: Miért nem szabunk meg kevesebb időtartamot?
Szabó Gellért: Ez a törvényi minimum.
A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagyták, és az alábbi határozatot hozták:
16/2014. ökt. hat.
Himalája Blue Kft.-val kötött
megállapodás meghosszabbítása.
Határozat
A képviselő-testület egyetért a Himalája Blue Kft. (6065 Lakitelek, Úttörő u. 11.) és az
Önkormányzat között korábban létrejött megállapodás 5 évre történő
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meghosszabbításával a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
39. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
8. napirendi pont
Kutasi Ferenc: Ismerteti előterjesztését a LEADER Helyi Akciócsoporthoz való csatlakozásról.
Kiegészítésül elmondja, hogy a LEADER pályázatok ugyanúgy, mint a többi pályázat az Unió
költségvetési ciklusához igazodnak. Ez 2007-től 2013-ig tartott és 2 év kifutási idő van, vagyis a
tavalyi pályázatokkal 2015 végéig el kell számolni. Addig is létezik és működik az a szervezet, ami
kezelte ezeket a pályázatokat, mely a mi esetünkben a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési
Egyesület. Az egyesület ismét pályázik arra a jogcímre, hogy Helyi Akció Csoport (HACS)
lehessen. 2014 és 2020 között új költségvetési ciklus indul, ezáltal új LEADER program. Ez azt
jelenti, hogy újra osztják a HACS jogcímeket is, ami a terület beosztásának átalakításával is jár.
Egy település egy akciócsoportban lehet tag. Azt szeretnék hosszútávon, hogy egy-egy csoport
területi határa a megye határokat ne lépje túl, és a járási határokat nagyjából kövesse. Még egy
szempont, hogy lehetőleg kevesebb akciócsoport legyen az eddigieknél, nagyobb HACS-ok
jöjjenek létre. Szentkirály tagja egy LEADER HACS-nak, ami nagyjából megfelelt a feltételeknek,
azzal a kiegészítéssel, hogy Kecskeméthez még két település került, Fülöpjakab és Kunszállás,
illetve két település csatlakozott, Jakabszállás és Orgovány. Összesen így 2 járás 21 települése
alkotna egy HACS-ot. Kecskemét belterülete kiesik, mert nagyvárosnak minősül és így nem vehet
részt a programban, de a szabályozás elvi szinten lehetővé teszi, hogy járási alapon
szerveződjenek, vagyis a két járásnak Kecskemétnek és Tiszakécskének nem feltétlenül kell
együttműködnie. Felvetődött a kérdés, hogy mi lenne ha külön 5 település, nevezetesen Lakitelek,
Tiszaalpár, Tiszakécske, Tiszaug és Szentkirály alkotnánk egy HACS-ot. Amit még tudni kell, hogy
ezeknek a csoportoknak van egy munkaszervezete, aki a pályázatokat kezeli, és egyéb dolgokat
intéz. Még nem tudni, hogy ezeknek a szervezeteknek a működtetése miből fog történni.
A kérdés most az, hogy Szentkirály maradjon a Kecskeméti HACS-nál vagy új létrehozásában
működjön közre?
Vörös Dezső: Én úgy gondolom, hogy maradjunk az eddiginél.
Kutasi Ferenc képviselőtag az üggyel kapcsolatban bejelenti személyes érintettségét.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
17/2014. ökt. hat.
Személyes érintettség.
Határozat
A képviselő-testület Kutasi Ferenc képviselőtagot személyes érintettsége
miatt kizárta a szavazásból.
A képviselő-testület egyetértett a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020
programhoz való csatlakozáshoz és az alábbi határozatot hozta:
18/2014. ökt. hat.
Csatlakozás a Homokhátság
Fejlődéséért Vidékfejlesztési
Egyesület 2014-2020 programjához.
Határozat
Szentkirályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete kimondja, hogy előzetes
csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési
Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési
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feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS
tervezési területének előzetes elismerésében.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
9. napirendi pont
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését az Aranyhomok Kistérség-fejlesztési Egyesület
Alapszabályának módosításáról (lásd 5. számú melléklet).
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Alapszabály módosítást az előterjesztésben
foglaltak szerint, és az alábbi határozatot hozta:
19/2014. ökt. hat.
Aranyhomok Kistérség-fejlesztési Egyesület
Alapszabályának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület az Aranyhomok Kistérség-fejlesztési Egyesület alapszabályát – a
határozat mellékletében jelzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltak
szerint – elfogadta, és felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal
egybeszerkesztett alapszabály aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont
Szabó Gellért: Ismerteti a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat működéséről szóló tájékoztatót,
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).
A képviselő testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.
Szabó Gellért: Ismerteti a Tiszakécskei Önkormányzat Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját a
2013-as tevékenységéről, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).
A képviselő testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a Magyar Zarándokúthoz való csatlakozásról, melyet a
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Vörös Dezső: Mivel jár a csatlakozás?
Szabó Gellért: Fizetnünk kellene a tagdíjat évente, ami 20.- Ft/lakos lenne, illetve közgyűlésre
kellene járnunk. Első lépésként a támogató tagságot javasolnám.
Kutasi Ferenc: Ez egy uniós pályázat lenne, javasolnám a csatlakozást.
A képviselőtagok hozzájárultak a Magyar Zarándokúthoz való csatlakozáshoz, és egyhangúlag az
alábbi határozatot hozták:
20/2014. ökt. hat.
Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társuláshoz való csatlakozás.
Határozat
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Magyar
Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz nevezetesen vállalja legalább 5 évig a
tagsággal járó kötelességek teljesítését.
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Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Szabó Gellért: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy erdőtelepítéssel kapcsolatosan kereset
benyújtására került sor. 2010-ben nyertünk támogatást erdőtelepítésre. 2011-ben szét kellett
válnia a hivatalnak és az önkormányzatnak, így az önkormányzat új adószámot kapott. Az MVHnál adószám szerint vagyunk nyilvántartva, és mivel új adószámot kaptunk, teljesen új pályázóként
kezeltek minket. Így a megnyert támogatást sem kaphattuk meg, mert amikor pályáztunk a régi
adószámmal voltunk még nyilvántartva.
Kovácsné Lázár Ilona: Történt-e előrelépés a székely kapu ügyében?
Szabó Gellért: Beszéltem a tulajdonossal és csak időpontot kell egyeztetni. A fafaragó pedig azt
kérte, hogy szeretné szétszedés előtt megnézni, hogy lássa, mi kellene hozzá.
Kovácsné Lázár Ilona: A székely kaput fel lehetne állítani a Szent István parkban. Arra
gondoltam, hogy ebből lehetne Trianon emlékmű.
Kutasi Ferenc: Tiszakécske polgármestere régóta dolgozik azon, hogy a Tiszakécske Kecskemét közötti út rendbe legyen hozva, fel legyen újítva. Most van egy olyan ötlet, hogy mivel
Kecskemét és Szolnok járműipari központ, létre lehetne hozni egy Közép Alföldi Ipari régiót. A két
város pedig Tiszakécskén és Szentkirályon keresztül lenne összekötve. Egy éven belül elkészül
egy dokumentáció, amit be lehet nyújtani támogatásigényléshez. Arról szól a dolog, hogy az
útszakasz teljes útvonalát 11,5 t terhelésre megerősítik, kiszélesítik, illetve egyes részeken
elkerülő útvonalat építenek, és kerékpárút is készülne, mivel a biciklisek csak lassítják a forgalmat.
Kovácsné Lázár Ilona: Javasolja egy kora tavaszi időpontban lomtalanítás szervezését.
Béni Sándor: Még mindig megkülönböztetésnek érzem, hogy a külterületről be kell hozni a
szemetet. Én meg tudom oldani, de nagyon sokan nem rendelkeznek szállító járművel.
Kovácsné Lázár Ilona: Gyűjtőzsákba kellene rakni és meghatározott időközönként pl. hetente egy
alkalommal traktorral beszállítani.
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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