Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 9-én (péntek)
14.10 órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi Ferenc alpolgármester, Béni Sándor,
Bimbó Ferenc, Kovácsné Lázár Ilona, Takácsné Kis Márta, Vörös Dezső
Külön meghívottak: dr. Lajos Krisztina aljegyző, Hunyadi Miklós élelmezésvezető,
Pekár Renáta családgondozó, Ádámné Maróti Erika mb. óvodavezető,
Vörösné Vári Ilona igazgatási előadó
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 a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal
kötött megállapodás módosítása, Kovács Máté földvásárlási kérelmét, a házi segítségnyújtás és a
szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadását és az óvodai felvételi időpontok
meghatározását.
1. napirendi pontot külön jegyzőkönyv tartalmazza.
2. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról,
melyet a képviselőtagok megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
dr. Lajos Krisztina: Javasolja az öregségi nyugdíjminimum arányának megnövelését, mivel 2008
óta a szociális ellátások összege nem emelkedett.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
rendeletmódosítást az előterjesztésben foglaltak szerint, és az alábbi rendeletet alkotta:

a

5/2014. (V.09.) önkormányzati rendelet
A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2011. (VIII.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat,
és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2011. (VIII.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
r e n d e l e t é t
az előterjesztésben foglaltak szerint.
A rendelet teljes szövegét az 3. számú melléklet tartalmazza.
Ez a rendelet 2014. május 10. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekre is alkalmazni kell.
3. napirendi pont
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a nyári gyermekétkeztetés biztosításáról, melyet a
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy több éven keresztül a nyári gyermekétkeztetési alapítványtól
úgynevezett hidegkosztos ellátásában részesültünk, amelyet heti osztásban az arra jogosultak és
rászorultak meg is kaptak.
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Ismerteti a 2013-as év korlátozását miszerint, napi egyszeri melegétel kiosztása kötelező, illetve az
elkészítéséhez szükséges nyersanyag 30%-át őstermelőtől kell biztosítani.
Az idei évre is jogosultak lennénk a támogatásra, ami azt jelenti, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 50%-ánál az étkeztetés költségét az állam teljes
összegben biztosítja, a fennmaradó 50% esetében viszont a költségek felét saját forrásból kell
biztosítani. Az erről szóló rendelet miszerint a meghatározott feltételeket teljesítő települési
önkormányzat részére a miniszter legalább a települési önkormányzat által megjelölt minimum
összegnek 27%-át megadja. Ennél magasabb összegű támogatást is kaphat az önkormányzat, ha
vállalja, hogy szabadidős tevékenységet biztosít a gyermekek számára, amelynek az elszámolását
a gyermekjóléti szolgálat igazolja. A szabadidős tevékenység tekintetében nincs rögzítve, hogy ez
alatt mit ért a jogalkotó, ami az elszámolásnál okozhat bonyodalmat. Nem lehet tudni azt sem, hogy
mennyivel kapnánk többet a 27 % fölött. 60 gyermek esetében 1.162.000,- Ft teljes költségről van
szó, ebből 235.000,- Ft-ot kapnánk meg biztosan, ez pedig a költségek 20%-a. A pályázatot a
fentiek miatt nem nyújtottuk be, viszont javasolnám keretösszeg elkülönítését az idei költségvetési
rendeletünk szociális támogatási előirányzatán belül a leginkább rászorult gyermekek nyári
étkeztetésének biztosítására.
Az előterjesztésben foglaltak szerint 30 fő esetében 440.000,- Ft-ot javasolnék, ami 332,- Ft-os
térítési díjat jelentene 1 fő esetében ebéd + tízórai nyújtásával.
Vörösné Vári Ilona: Mi lenne, ha nyári tábort szerveznénk?
Szabó Gellért: Igen, ez lenne a legjobb megoldás. Az arra jogosult gyermekek a táborban nyári
gyermekétkeztetésben részesülnének.
Bimbó Ferenc: Hogy tesszük kötelezővé egy rászorulónak a tábort?
Szabó Gellért: Amennyiben részt vesznek a táborban az étkeztetést támogatjuk, ha viszont nem
kíván élni ezzel a lehetőséggel az ebédet abban az esetben is megkapja.
Vörös Dezső: A külterületen lakóknak az ebédet kiszállítjuk?
Szabó Gellért: Igen, az lenne a legjobb. Hány gyermek részesülhet a programban?
Ádámné Maróti Erika: Körülbelül 33 gyerekről lenne szó.
Kutasi Ferenc: Pontosan mekkora időszakot takar a tábor, tehát mettől meddig tartana?
Szabó Gellért: Én 44 napot számoltam, júliustól augusztusig. Természetesen ez nem kötelező, a
szülőknek küldeni kellene egy nyilatkozatot, hogy hány napra szeretné, hogy gyermeke részt
vegyen a nyári táborban.
(megérkezett Kovácsné Lázár Ilona)
Kovácsné Lázár Ilona: Az autókban hogy fog elférni ennyi ételes?
Hunyadi Miklós: A helyi boltban lehet egyadagos ételeseket is kapni, így több ételes is elférne az
autóban, mivel lényegesen kisebbek.
dr. Lajos Krisztina: Gyermekétkeztetésről beszélünk, tehát ne akarjunk a mennyiségen
takarékoskodni, hanem jó szívvel adjuk a gyerekeknek az ételt, hogy jól lakjanak vele.
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint, és az
alábbi határozatot hozta:
30/2014 ökt. hat.
Nyári szociális célú
gyermekétkeztetés
Határozat
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A képviselő-testület a költségvetési rendelet szociális előirányzatának keretein belül nyári
gyermekétkeztetés céljára 440.000,- Ft összeget biztosít.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
4. napirendi pont
Szabó Gellért: Ismerteti a szentkirályi Idősek Otthonháza lakásbérleti pályázatának kiírását, melyet
a képviselő-testület tagjai írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
A képviselőtagok az Idősek Otthonháza lakásbérleti pályázatának kiírását tudomásul vették.
Szabó Gellért: A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal egy évre kötöttünk megállapodást. A
szervezet kéri a megállapodásnak a határozatlan időre szóló módosítását.
Pályázat benyújtása miatt lenne szükségük a határozat módosítására.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot az elhangzottak szerint, és az alábbi
határozatot hozta:
31/2014. ökt. hat.
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal
kötött megállapodás módosítása.
Határozat
A képviselő-testület a tárgyban 2013. december 11-én hozott 79/2013. számú határozatát
módosítja, és a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal határozatlan időre köt
együttműködési megállapodást.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szabó Gellért: Ismerteti a házi segítségnyújtás szakmai programját, melyet a képviselő tagok
írásban megkaptak (lásd 4. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi
szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A szociálisan rászorultak részére személyes
gondoskodást biztosít az önkormányzat. A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális
alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Szociális alapszolgáltatásunk a házi
segítségnyújtás és az étkeztetés. A szolgáltatást igénybe vevőknek információt kell kapniuk a
szolgáltatás biztosításának keretfeltételeiről és a szolgáltatás tartalmáról. Ezeket az információkat a
szakmai programok tartalmazzák.
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a szakmai programot és az alábbi határozatot hozta:
32/2014. ökt. hat.
Házi segítségnyújtás szakmai
programjának jóváhagyása.
Határozat
A képviselő-testület jóváhagyta a Házi segítségnyújtás szakmai programját az
előterjesztett tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a szociális étkeztetés szakmai programját az
előterjesztésben foglaltak szerint, és az alábbi határozatot hozta:
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33/2014. ökt. hat.
Szociális étkeztetés szakmai
programjának jóváhagyása.
Határozat
A képviselő-testület jóváhagyta a Szociális étkeztetés szakmai programját az
előterjesztett tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
dr. Lajos Krisztina: Ismerteti előterjesztését az óvodai felvétel időpontjának meghatározásáról,
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 5. számú melléklet).
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta az óvodai felvétel időpontját az előterjesztésben
foglaltak szerint, és az alábbi határozatot hozta:
34/2014. ökt. hat.
Az óvodával kapcsolatos
fenntartói döntések meghozatala.
Határozat
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Szentkirályi
Napközi Otthonos Óvoda fenntartója – a 2014/2015-ös nevelési év
vonatkozásában a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírt
kötelezettségének eleget téve az alábbiakat határozza meg:
1. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Szentkirály község közigazgatási területe.
2. Engedélyezett intézményi keretszám: 63 gyermek
3. Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben
személyesen szóban közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint annak végrehajtási
rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait
az óvodavezető az óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba.
4. Az óvodai jelentkezés időpontja:
2014. május 5-én (hétfő)
2014. május 6-án (kedd)

8.00-16.00 óráig
8.00-16.00 óráig

5. Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: egész évben minden héten
naponta 630-1700. A nevelési évben indítható óvodai csoportok száma: 1.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Szabó Gellért: Kovács Máté nyújtott be kérelmet, hogy a Templom utca 28. szám alatti telkük
végében van az önkormányzat tulajdonában lévő 0290/7 hrsz-ú (1,5249 ha) szántó, melyből 1.280
m2-t vásárolna meg. Családi kiskertet szeretne létesíteni.
Vörös Dezső: Véleményem szerint adjuk el, mert nem tudunk mit kezdeni ezzel a területtel.
Kutasi Ferenc: Alapvetően úgy gondolom, hogy az önkormányzat ne adjon el földet, de ebben az
esetben valóban nem használjuk az adott területet. Véleményem szerint 800.- Ft/ m2 áron adjuk el.
Vörös Dezső: Én 600,- Ft/m2 áron javasolnám.
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A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta az önkormányzati tulajdonban lévő föld eladását az
elhangzottak szerint, és az alábbi határozatot hozta:
35/2014. ökt. hat.
Kovács Máté földvásárlási
kérelme
Határozat
A képviselő-testület egyetért a tulajdonában lévő 0290/7 hrsz-ú önkormányzati
földterület eladásával Kovács Máté, Szentkirály, Templom u. 28. szám alatti lakos
részére 600,- Ft/m2 áron. A megvásárolni kívánt földrészlet megosztásának
költségeit a Vevő, az adás-vételi szerződés készítésének költségét az Eladó viseli.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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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