Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én (kedd)
16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi Ferenc alpolgármester, Béni Sándor,
Bimbó Ferenc, Kovácsné Lázár Ilona, Takácsné Kis Márta, Vörös Dezső képviselők
Külön meghívottak: dr. Lajos Krisztina aljegyző, Pekár Renáta családgondozó, Ádámné Maróti
Erika mb. óvodavezető, Katzné Almási Zsuzsanna iskolaigazgató, Pájerné Váczi Terézia pénzügyi
bizottság tagja, Benkovics Tibor tanyagondnok, Osbáthné Rauscher Erika védőnő.
Szabó Gellért polgármester köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a
határozatképességet, és az ülést megnyitja. Az egyebek napirendi ponthoz javasolja a megújuló
energia pályázat megbeszélését.
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagytak (lásd 1. sz.
melléklet).
1. napirendi pont:
Ádámné Maróti Erika: Ismerteti előterjesztését a Napközi Otthonos Óvoda működéséről, melyet a
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Hozzáteszi, hogy előreláthatólag jelentősen lecsökken a gyermekek létszáma az óvodában,
várhatóan 52 fő lesz a 2014/2015. nevelési évben.
Vörös Dezső: Az óvodai létszám az óvónői státuszokat nem fogja veszélyeztetni?
Ádámné Maróti Erika: Egyenlőre még nem.
Kovácsné Lázár Ilona: Még mindig jellemző, hogy a kecskeméti óvodákban és iskolákban nincs
elég hely? Gondolkodhatnánk azon, hogy reklámozzuk az óvodánkat létszámnövelés érdekében.
Szabó Gellért: Próbálkozni lehet, de sajnos ez nem végleges megoldás, csak az elkövetkezendő
1-2 évet oldaná meg. Nem szabad feladni azt a törekvésünket, hogy megoldásokat találjunk a
helyben születő gyermeklétszám növelésére.
(megérkezett Kutasi Ferenc és Takácsné Kis Márta)
Ezután a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:
37/2014. ökt. hat.
Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014.
nevelési évben végzett munkájáról szóló
beszámoló jóváhagyása.
Határozat
A képviselő-testület jóváhagyta a Szentkirályi Napközi Otthonos Óvoda
2013/2014. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót az
előterjesztésben foglaltak szerint.
2. napirendi pont:
Katzné Almási Zsuzsanna: Ismerteti előterjesztését az Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola működéséről, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy az iskola a béreken felül kevés támogatást kap az államtól, amit kap
azt is csak pályázatokból. Az idei évben is szerveztek nyári táborokat, illetve nagyon sok versenyen
képviselték az iskolánkat. Kiemelkedő eredmények születtek, például az atlétikai csapatversenyen I.
helyezést értek el lányaink, a debreceni országos döntőbe jutva pedig 2. helyezéssel tértek haza. A
csapat tagjait 1 hetes táborozással jutalmazták.
Szabó Gellért: Gratulálok az elért eredményekhez. Nagyon elégedett vagyok az iskola
teljesítményével, a gyermekek tanulmányi versenyeken elért helyezésével, és büszke vagyok, hogy

1

egy kis faluban is lehetnek kitűnő teljesítményű tanulók és sportolók. Az eredményeket látva
bizakodva tekinthetünk a jövőbe. Köszönöm a versenyző gyermekek felkészítését, és remélem,
hogy a jövőben is ilyen eredményesen tudják Szentkirályt képviselni a megmérettetéseken.
Ezután a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagyták a beszámolót, és az alábbi határozatot hozták:
38/2014. ökt. hat.
Általános Iskola, Zeneiskola és Közkönyvtár
2013/2014. tanévben végzett munkájáról szóló
beszámoló jóváhagyása.
Határozat
A képviselő-testület jóváhagyta a Szentkirályi Általános Iskola, Zeneiskola és
Közkönyvtár 2013/2014. tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót az
előterjesztés szerint.
3. napirendi pont:
dr. Lajos Krisztina: Ismerteti előterjesztését a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről, melyet
a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Kiegészítésül hozzátette, hogy nem hasonlította össze a 2012-es és a 2013-as évet, mivel 2013ban nagyon sok minden megváltozott, hatáskörök kerültek a Járási Hivatalhoz.
Szabó Gellért: Az államigazgatási feladatok elkerültek az önkormányzatoktól, tehát csökkent az
önkormányzati teendők mennyisége. Ügyiratok száma hogyan változott az előző évhez képest?
dr. Lajos Krisztina: Igaz, hogy több területről kerültek el igazgatási feladatok az önkormányzattól,
de az ügyek száma nem csökkent.
A hozzászóló képviselőtagok elismerőleg nyilatkoztak a Hivatali ügyintézésről saját tapasztalataik
alapján is, majd egyhangúlag jóváhagyták a beszámolót, és az alábbi határozatot hozták:
39/2014. ökt. hat.
A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
szóló beszámoló jóváhagyása.
Határozat
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.
4. napirendi pont:
Benkovics Tibor: Ismerteti előterjesztését a tanyagondnoki szolgálat működéséről, melyet a
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Kutasi Ferenc: Bejelenti, hogy nemsokára megérkezik az új Skoda Yeti, amit Benkovics Tibor fog
használni.
Kovácsné Lázár Ilona: Ismerteti előterjesztését a tanyagondnoki szolgálat működéséről, melyet a
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Elmondja, hogy próbálnak a km-eken csökkenteni, hatékonyabban szervezni a munkájukat.
Kialakították a betegek szállítási rendjét, melyre minden kedden és csütörtökön kerül sor.
Elvégezte a vérnyomás- és vércukormérési tanfolyamot, amit tud hasznosítani a tanyagondnoki
munkája során. Elmondja, hogy az év elején új munkatárs felvételére került sor, aki általános
helyettesként látja el a tanyagondnoki feladatokat. Település-fenntartási munkákkal kapcsolatos
feladatokat is végez, például a zöldterületek gondozása, külterületek gondozása, közmunka
programokban résztvevők munkájának megszervezése és közvetlen irányítása. Külön megköszönte
tanyagondnok-társának az együttműködő készségét, amellyel megkönnyítette új feladatainak
ellátását.
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Szabó Gellért: Köszönöm az újításokat, amiket bevezetettek az önkormányzat munkájába.
Személy szerint elégedett vagyok mind a három tanyagondnok munkájával.
Ezután a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagyták a beszámolókat, és az alábbi határozatot
hozták:
40/2014. ökt. hat.
Tanyagondnoki szolgálatról.
Határozat
A képviselő-testület jóváhagyta a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységéről szóló
beszámolókat.
5. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a Könyvtár és közösségi tér működéséről, melyet a
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Hozzátette, hogy a beszámoló a Kecskeméti Katona József Könyvtár tájékoztatója alapján készült.
A képviselőtagok egyhangúlag jóváhagyták a beszámolót, és az alábbi határozatot hozták:
41/2014. ökt. hat.
A Szentkirályi Könyvtár és közösségi
tér működéséről
Határozat
A képviselő-testület jóváhagyta a Szentkirályi Könyvtár és közösségi tér
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint.
6. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Kutasi Ferenc: Elmondja, hogy a falu még jó helyzetben van, mivel a 60 év felettiek arányszáma
kevesebb, mint a fiataloké, így ez pozitív példa is lehet.
Kovácsné Lázár Ilona: Mi a különbség az állandó lakosság és a lakónépesség között?
dr. Lajos Krisztina: Az állandó lakosok azok, akik be vannak jelentkezve állandó lakcímen, a
lakónépesség az itt tartózkodókat jelenti. Az oktatáshoz kapcsolódóan hadd mondjam el, hogy
településünkön sokkal kevesebb gyermek jár az iskolánkba, mint amennyi állandó lakcímmel
rendelkezik.
Kutasi Ferenc: Ez így igaz, sokan hordják el a gyermeküket más településekre. Valószínű
közelebb van hozzájuk, vagy a buszközlekedés könnyebben megoldható. Voltak olyan szülők, akik
jelezték, hogy ha lenne busz, ami behozná a gyermekeket az iskolába, akkor Szentkirályra
járnának. Ezen kellene változtatni a közeljövőben, ha tudunk.
Vörös Dezső: Véleményem szerint nagyon nehezen változtat az, aki már beiskoláztatta a
gyermekét. Utána kellene járni, hogy kik azok a szülők, akik csak a buszközlekedés miatt taníttatják
más településen gyermekeiket. Velük kellene megbeszélni, hogy mi lenne a legjobb megoldás
számukra.
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatokról szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozta:
42/2014. ökt. hat.
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2013. évi ellátásáról szóló
beszámoló jóváhagyása.
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Határozat
A képviselő-testület jóváhagyta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2013. évi ellátásáról szóló beszámolót.
Felelős: Szabó Gellért
Határidő: értelemszerűen
7. napirendi pont:
Pekár Renáta: Ismerteti a gyermekjóléti szolgálat munkáját, melyet a képviselőtagok írásban
megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy egyre több családnál van probléma. A legtöbb gond a szülők, a
család életviteli köréből származott. Elmondta, hogy a jelentős adminisztráció miatt éppen a
gyermekekre jut a legkevesebb idő.
Szabó Gellért: Önkormányzatunk családgondozói feladatait 2013. júliusa óta látja el Pekár Renáta.
Lelkiismeretesen és felelősségteljesen végzi feladatait. Köszönet illeti egész éves munkáját.
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a gyermekjóléti szolgálat 2013. évi beszámolóját, és
az alábbi határozatot hozta:
43/2014. ökt. hat.
A gyermekjóléti szolgálat
2013. évi munkájáról szóló beszámoló
jóváhagyása.
Határozat
A képviselő-testület jóváhagyta a gyermekjóléti szolgálat 2013. évi munkájának
beszámolóját.
Felelős: dr. Lajos Krisztina
Határidő: értelemszerűen
8. napirendi pont:
dr. Lajos Krisztina: Ismerteti a Napközi Otthonos Óvoda vezetői állásra kihirdetett pályázati kiírást,
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet).
Kiegészítésül elmondja, hogy az óvoda vezetőjének megbízatása 2014. augusztus 31-én lejár,
ezért az önkormányzatnak az óvodavezetői állásra pályázatot kell kiírni.
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta az óvodavezetői állásra kiírt pályázatot az
előterjesztésben foglaltak szerint, és az alábbi határozatot hozta:
44/2014. ökt. hat.
Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői
állásra pályázat kiírása.
Határozat
Szentkirály község Önkormányzata az általa fenntartott Napközi Otthonos Óvoda
óvodavezetői állására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:
Szentkirály Község Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet
Napközi Otthonos Óvoda
Óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

4

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 1től - 2019. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6031 Szentkirály, Sallai utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusként az érvényben lévő jogszabályok és alapdokumentumok előírásai és
ajánlásai szerinti tervszerű nevelői munka, valamint a munkájával kapcsolatos ügyviteli
teendők ellátása. A rábízott gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésének elősegítése.
Vezetőként az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
nevelőtestület vezetése, a pedagógiai munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület
jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és
ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség; legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat; magyar állampolgárság; büntetlen előélet; magasabb vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz (elérhetőség feltüntetésével); az intézmény vezetésére vonatkozó
program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; iskolai végzettséget
és szakképzettséget, illetve pedagógus-szakvizsgát igazoló oklevél másolata; legalább 5 év
pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása; 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány; a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a
pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik; nyilatkozat arról, hogy
hozzájárul-e pályázatának a Képviselő-testület nyílt ülésén való tárgyalásához
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2014. augusztus 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 15. (a pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt dr. Lajos Krisztina aljegyző nyújt, a 76/597-013-as telefonszámon.)
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Szentkirály Község
Önkormányzata címére történő megküldésével (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Szentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete dönt a pályázatról
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.
Felelős: dr. Lajos Krisztina aljegyző
Határidő: értelemszerűen
9. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti az Aranyhomok Kistérségi-fejlesztési Egyesület alapszabály
módosításának előterjesztését, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Alapszabály módosítást az előterjesztésben foglaltak
szerint, és az alábbi határozatot hozta:
45/2014. ökt. hat.
Aranyhomok Kistérség-fejlesztési Egyesület
Alapszabályának módosítása.
Határozat
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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 előterjesztését a LEADER Helyi Akciócsoport
támogatásáról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).

működésének

Kutasi Ferenc: Az egyesület működőképességének folyamatos fenntartása érdekében 5-6 hónap
működési kiadás előfinanszírozása szükséges. Több pénzintézet elutasította a hitelkérelmüket és
ezért lenne szükség a térség önkormányzatainak segítségére. A 2012-ben biztosított
lakosságarányos tagi kölcsönre vonatkozó szerződések meghosszabbításával lehetne biztosítani a
LEADER szervezet folyamatos működését.
A képviselőtagok az előterjesztést egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
46/2014. ökt. hat.
LEADER Helyi Akciócsoport
működésének támogatása.
Határozat
Szentkirály község Önkormányzata a LEADER HACS jogcím birtokos Homokhátság
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére (képviselő: Kutasi Ferenc elnök) 2012.
június 18. napján kötött kölcsönszerződés alapján, annak működési kiadásainak
előfinanszírozása céljából biztosított lakosságarányosan 180,- Ft/fő összegű tagi
kölcsönt 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja, illetve rendelkezésre
bocsátja a 2007. évi KSH adatok alapján megállapított lakosságszám szerint.
Végrehajtás ütemezése: 2014. július 31. napjáig.
A tagi kölcsönszerződés-módosítás aláírására a polgármestert a Képviselő-testület
felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Gellért polgármester
Szabó Gellért: Ismerteti az EDF DÉMÁSZ 2015. évre szóló villamos energia ajánlatát, melyet a
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).
Vörös Dezső: Szerintem várjunk még, jó lenne látni más árajánlatot is.
Kutasi Ferenc: Véleményem szerint sem veszíthet az önkormányzat azzal, ha vár.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az ajánlat elutasítását, és az alábbi határozatot hozta:
47/2014. ökt. hat.
EDF Démász intézmények energiaellátására vonatkozó ajánlatának elutasítása
Határozat
A képviselő-testület elutasította az EDF Démász intézmények energiaellátására
vonatkozó ajánlatát 18,50 Ft/kWh összegben.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szabó Gellért: Ismerteti a kamatmentes kölcsön nyújtását a Szentkirályért Közalapítvány részére,
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).
A képviselőtagok az előterjesztést egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
48/2014. ökt. hat.
Kamatmentes kölcsön a
Szentkirályért Közalapítvány részére
Határozat
A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az önkormányzat 12,7 millió forint
pénzeszköz ideiglenes átadását biztosítja a Szentkirályért Közalapítvány részére kamat
felszámítása nélkül, legkésőbb 2014. december 31-i visszafizetési határidővel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 31.
Szabó Gellért: Ismerteti Kovács Máté módosított földvásárlási kérelmét, melyet a képviselőtagok
írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).
Elmondja, hogy a terület mérete változatlan maradna, illetve osztatlan közös tulajdonba kerülne a
föld Kovács Máté, Panda György és az önkormányzat között.
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta és elfogadta a határozat módosítást, és az alábbi
határozatot hozták:
49/2014. ökt. hat.
Kovács Máté és Panda György
földvásárlási kérelme
Határozat
A képviselő-testület egyetért a tulajdonában lévő 0290/7 hrsz-ú önkormányzati
földterület eladásával Kovács Máté, Szentkirály, Templom u. 28. és Panda György,
Szentkirály, Templom u. 26. szám alatti lakosok 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
Szabó Gellért: Ismerteti a Kistelepülési minimum 2014. feltételeit, melyet a képviselőtagok írásban
megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).
A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást.
Szabó Gellért: Ismerteti az utcanév módosítására vonatkozó felvetést (lásd 2. számú melléklet).
Elmondja, hogy a javaslat tevő a Sallai utca nevet Zám Tibor utca névre javasolja módosítani.
A hozzászóló képviselők egyező véleményt fogalmaztak meg, miszerint a „Sallai utca” elnevezés
önmagában nem tekinthető a XX. századi önkényuralomra utaló névnek, így nem ütközik
jogszabályi előírásba. A közterület elnevezésének megváltozása egyébként az ott lakókra ró
ügyintézési és anyagi terheket, így nélkülük méltánytalanság volna dönteni ebben a kérdésben.
Szabó Gellért: Ismerteti a Református Egyházközség 2009-es földcsere ügyét, melyet a
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).
A képviselőtagok a tájékoztatást tudomásul vették, és kérték a polgármester intézkedését az
ügyben.
Szabó Gellért: Ismerteti, hogy megérkezett az új Volkswagen mikrobusz, melyről tájékoztatást a
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).
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Ezáltal a Citroen használatát illetően kéri a képviselőtagok véleményét.
Kutasi Ferenc: Adjuk oda egy szomszéd településnek, konkrétan Nyárlőrincnek, annyi feltétellel,
ha nekünk kellene valamilyen programhoz, akkor kölcsönbe visszakaphatnánk.
Bimbó Ferenc: Én azon a véleményen vagyok, mint ahogy korábban is beszéltük, adjuk oda egy
rászoruló kistelepülésnek.
Katzné Almási Zsuzsanna: Mivel nagyon drága a kisbusz javíttatása, illetve fenntartása, félő, hogy
nem tudná a kistelepülés rendben tartani az autót.
Kovácsné Lázár Ilona: Véleményem szerint a legjobb ötlet az elajándékozás Nyárlőrincnek, mivel
a két kisbusz túl sok lenne.
Vörös Dezső: Szerintem Tiszaugot kellene először megkérdezni, ha ők választ adnak utána
visszatérni rá.
Kutasi Ferenc: Nemes ötlet az elajándékozás, de szerintem ugyanolyan jó lenne, ha eladnánk és a
pénzt az iskolára költenénk.
A képviselő-testület 4 egyetértő szavazattal elfogadta az eladási javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
50/2014. ökt. hat.
Önkormányzati kisbusz
eladása
Határozat
A képviselő-testület egyetért az önkormányzati Citroen kisbusz eladásával.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Szabó Gellért: Ismerteti a kotrógép vásárlás lehetőségét, melyről információt a képviselőtagok
írásban megkaptak.
Kutasi Ferenc: Elmondja, hogy a kotrógép ára változott 2,3 millió Ft-ról emelkedett 2,4 millió
Ft+áfára. Hozzáteszi azt is, hogy a gép megvásárlása tekintetében a testület elvi állásfoglalását
kéri, ugyanis az ügylet részletei még nincsenek tisztázva.
Vörös Dezső: Önkormányzati vagy alapítványi tulajdon lenne ez a gép?
Kutasi Ferenc: Jelen elképzelésünk szerint önkormányzati tulajdonban lenne.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Komatsu kotró-rakodó gép megvásárlását, és az
alábbi határozatot hozta:
51/2014. ökt. hat.
Kotrógép vásárlás.
Határozat
A képviselő-testület egyetért kotrógép vásárlásával, erre célra a 2014. évi
költségvetésében 2,4 millió Ft+áfa összeget biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Szabó Gellért: Ismerteti, hogy megújuló energia pályázat megjelenése várható, és jelentkezett egy
cég, aki 4 intézményre kiszámolta a költségvetést. Ez egy 50 millió Ft-os beruházás lenne, és a cég
a pályázatírást és a teljes lebonyolítást vállalná. A pályázat 100%-os támogatást biztosít, amelybe 4
épület napelemes rendszere férne bele. A pályázati összeg 6 %-a lenne a díjazás, ennek a 15 %-át
kellene kifizetni a benyújtáskor, a fennmaradt 85%-ot pedig a pályázat megnyerése után.
Vörös Dezső: Mennyit kellene fizetni most?
Szabó Gellért: 450 ezer Ft-ot.
Kovácsné Lázár Ilona: Ahol használják ezeket a napelemeket, ott mik a tapasztalatok?
Kutasi Ferenc: Nem tudjuk a tapasztalatokat, de ebben az esetben nem igazán számít, mivel a
napelemeknek a kihordási ideje 20-25 év.
Egyre több napelem van a piacokon, ezért csökken az ára, egyre jobb befektetés.
52/2014. ökt. hat.
Megújuló napenergia
pályázat benyújtása
Határozat
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-20144.10.0/N felhívás keretében pályázatot nyújt be Szentkirály önkormányzati
intézményeire napelemes rendszer telepítése címmel,
az önkormányzati
tulajdonban lévő alábbi épületekre:
 Sportcsarnok: 6031 Szentkirály, Kossuth L. 24/A 293/5 HRSZ.
 általános iskola: 6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 24. 290 HRSZ.
 óvoda: 6031 Szentkirály, Sallai utca 2. 292 HRSZ.
 művelődési ház: 6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 16. 286 HRSZ.
A projekt tervezett teljes beruházási költsége 50 millió forint, mely 100 %-ban
elszámolható költségnek minősül. A megvalósításhoz önkormányzati
önerő nem szükséges, a KEOP forrásból származó támogatás várhatóan 50
millió forint.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Ezután a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.

Kmf.

Szabó Gellért
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző
távollétében és megbízásából:

dr. Lajos Krisztina
aljegyző
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