Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án
(csütörtök) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Bimbó Ferenc, Kovácsné Lázár Ilona, Takácsné Kis
Márta, Vörös Dezső képviselők
Külön meghívottak: dr. Lajos Krisztina aljegyző, Hunyadi Miklós élelmezés vezető, Hádingerné
Harnos Ildikó óvodavezető, Pájerné Váczi Terézia pénzügyi bizottság tagja, Katzné Almási
Zsuzsanna iskolaigazgató
Szabó Gellért polgármester köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a
határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat, az egyebek napirendi
ponthoz javasolja egy fecskeházi lakás pályázati kiírását, temetőparcella felosztását, óvónői dajkák
pótlékát és Göblyös Gergő kérelmét, melyet a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagytak (lásd 1. sz.
melléklet).
1. napirendi pont:
dr. Lajos Krisztina: Ismerteti előterjesztését a helyi választási bizottság megválasztásáról, melyet
a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).
Már köztudott, hogy október 12-én önkormányzati választás lesz, melyre megvan a két
szavazatszámláló bizottságunk, akik az országgyűlési és EP választás alkalmával már dolgoztak. A
2010. évi választásokon is a határozattervezetben felsorolt személyek többséget a Helyi Választási
Bizottság tagja volt, ezen nem szeretnék változtatni.
A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
59/2014. ökt. hat.
Helyi választási bizottság
megalakítása.
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése alapján – megtárgyalta a Szentkirály község
helyi választási bizottság személyi összetételére tett javaslatot.
A képviselő-testület a helyi választási bizottság tagjait, póttagjait az alábbi személyi
összetétellel választja meg:
Tagok:
Osbáth Barna
Kiss Istvánné
Kókai-Szabó István
Póttagok: Faragó Józsefné
Geschitz Józsefné
A képviselő-testület utasítja a aljegyzőt, hogy az újonnan megválasztott helyi választási
bizottsági póttag eskütételének megszervezéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr. Lajos Krisztina aljegyző

2. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti a nyílttéri égetés helyi szabályairól szóló előterjesztését,
rendelettervezetét, melyet a képviselő tagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).
Kovácsné Lázár Ilona: Nem teljesen a rendelethez kapcsolódóan, de olyan felvetésem lenne,
hogy a temetői kukák sokszor olyan termékekkel vannak tele, melyek éghető alapanyagok, tehát
száraz növények. Lehetne-e valamilyen égető helyet kialakítani ezeknek az anyagoknak, hogy el
tudjuk égetni őket.
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Szabó Gellért: Kerítésen kívülre kellene ezt az égető helyet építenünk. Támogatom a
kedvezményezést, keressünk neki megfelelő helyet.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a rendelet
tervezetet, és az alábbi rendeletet alkotta:
7/2014. (VIII.28.) önkorm. rendelet
az avar és növényi hulladék
nyílttéri égetésének helyi szabályairól.
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1.)
bekezdés a) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontjában és a 48. § (4) bekezdés b.) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, valamint a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján 5 szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló helyi
rendeletét
A rendelet teljes szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló
előterjesztését, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).
A házszámozást kötelezővé és egységesebbé kellene tenni. Gondoltunk arra is, hogy az iskolában
szakköri foglalkozáson belül cserépkerámiából házszámokat kellene csináltatni a gyerekekkel, és
azt árulni az iskola javára.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a rendelet
tervezetet, és az alábbi rendeletet alkotta:
8/2014. (VIII.28.) önkorm. rendelet
A közterületek elnevezéséről
és a házszámozás szabályairól.
Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 5 szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a közterületek elnevezéséről és a
házszámozás szabályairól szóló helyi
rendeletét
A rendelet teljes szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. napirendi pont:
a)
Szabó Gellért: Rendőrkapitányi kinevezést kell véleményeznünk. Levelet kaptunk Dávid Károly r.
dandártábornoktól, hogy véleményezzük Kerti István r. alezredes, rendőrségi tanácsos Kecskeméti
Rendőrkapitányság kapitányságvezetővé történő kinevezését.
A kinevezéssel kapcsolatban a képviselőtagok az alábbi egyhangú határozatot hozták:
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60/2014. ökt. hat.
Rendőrkapitányi kinevezés
véleményezése
Határozat
Szentkirály Község Képviselő-testülete 2014. augusztus 27-i ülésén véleményezte Kerti
István
r.
alezredes,
rendőrségi
tanácsos
Kecskeméti
Rendőrkapitányság
kapitányságvezetővé történő kinevezését.
A képviselő-testület kifogást nem emel a kinevezés ellen.
Felelős: Szabó Gellért
Határidő: értelemszerűen
b)
Szabó Gellért: Ételrendelés és lemondás gyakorlatiasan. Két kategória van, de mindegyik ugyan
arra a jelenségre vonatkozik. Az idősek (vendégek), illetve az óvodások részéről történő ebéd
rendelése, módosítása. Minél okosabb megoldást kellene találnunk. Rugalmasságot kérek a
konyhától is, de azért ne essünk át a ló túloldalára.
Értem ezalatt, ha egy kisgyermek megbetegszik az óvodában, szól a szülő, hogy beteg a gyereke,
de az ebédért elmenne. Nem lenne gond vele, de a gyermekétkeztetés az intézményben történő
étkezést biztosítja, az étel több napon át történő elvitelét nem.
Bimbó Ferenc: Arra próbáljunk már megoldást találni, amikor a gyerek a betegségből visszamegy
az iskolába, óvodába. A gyerekorvos délelőtt vagy délután mondja, hogy mehet óvodába a
gyermek, viszont mégsem mehet, mert nincs megrendelve az ebédje.
Hunyadi Miklós: Én esetleg abban rugalmasabb tudnék lenn, hogy a 9 óra helyett 14.00 óra lenne
a pótigénylés és a lemondás határideje.
Szabó Gellért: Ez egy nagyon jelentős elmozdulás lenne az eddigiekhez képest.
A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette, hogy a 9 óra helyett 14 óra lett az ebédigény
módosítás bejelentésének határideje.
c)
Szabó Gellért: Fecskeházi lakásra eddig nem volt jelentkező, minden lakásban laknak, viszont
most jött hozzám egy házaspár. Az egyik lakás esetében az öt év 2011. december 22-én járt le,
viszont még most is bent laknak. Nem volt gond eddig, mivel nem volt jelentkező a lakásra.
Sajnálatos, hogy mivel a szülők helyben nem találtak lakhatási lehetőséget, elveszített az iskola egy
2. osztályos tanuló kislányt. A most beköltözni kívánó házaspár 1 gyermekkel költözne vissza
Szentkirályra.
Meg kell gondolnunk, hogy az 5 éves „lejárati” határidőt hogyan tartassuk be, mivel nem szeretnénk
azt sem, ha üresen állna a lakás, de öröklakásként sem szolgálhat.
A képviselő-testület egyhangúlag a fecskeház 10/2-es számú lakására a pályázat kiírása mellett
döntött.
d)
Szabó Gellért: Göblyös Gergő egy kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, miszerint
megvásárolta Dr. Piller József házát (Dózsa György utca 1.), ami mellett önkormányzati tulajdonú
földterület található. Kérelmében megfogalmazta, hogy szeretné ezt a területet a tujasoron belül
bekeríteni és karbantartani gyermekei biztonsága érdekében. Betonalapú drótkerítéssel szeretné
körbekeríteni a Kossuth L. u. felőli oldalt
dr. Lajos Krisztina: Egy jelképes bérleti díjjal, mondjuk 1000.- Ft/év, pl. 10 évre kiadhatnánk, amit
bérleti szerződésben is megfogalmaznánk 2 hónap felmondási határidővel.
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A képviselő-testület egyhangúlag a fent említett 10 éves bérleti szerződéssel egyetértett, és a
földterület bérbe adása mellett döntött.
e)
dr. Lajos Krisztina: Dajkapótlék kérdése. A köznevelési törvény végrehajtási rendeletében van az,
hogy az óvodai szakszemélyzetnek jár ez a kiegészítő pótlék. Óvónőink már a korábbi évben
megkapták ezt a pótlékot, viszont 2014 áprilisától az óvodai munkát közvetlenül segítő
személyzetnek is jár a 326/2013. (VII.30.) Kormány rendelet 32. § (6) bekezdése szerint. Ez idáig
nem adtuk a dajkáknak ezt a juttatást. Abban a hitben voltunk, hogy erre kapunk állami
finanszírozást, de kiderült, hogy mégsem. Több települést is felhívtunk, akik benne vannak ebben a
rendeletben, és nagyon sok település még a pedagógusnak sem adja ezt a pótlékot, nemhogy az
óvodai munkát közvetlenül segítő személyzetnek.
Szabó Gellért: Ezt a tételt most az önkormányzati költségvetésből fizetjük, viszont nem lehet
tisztán látni. Állásfoglalást fogunk kérni főhatóságtól ebben az ügyben, hogy segítsenek bennünket.
A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást.
f)
Szabó Gellért: Temető parcellázássa. A felosztás kevésbé szellős, viszont rendezettebb összképet
mutat az eddigiekhez képest. Ez egy tervezet. Azt lehet látni, hogy nincs széles sor, tehát itt autóval
nem lehetne közlekedni. Egyes sírhelyeket is el lehet helyezni a kerítés vonalában is, illetve a sorok
végénél. A mostani ábrázolás 82 kettes sírhelyet, ezen felül még további egyes sírhelyeket jelent.
Bimbó Ferenc: Egy autó hogy fér be ezen a 2 méteres közön?
Szabó Gellért: Nem számolunk azzal, hogy ott autó közlekedjen.
Kovácsné Lázár Ilona: A sírköveket hogy fogja szállítani a gyártó, ha nem lesznek akkora
távolságú utak, hogy az autója beférjen?
Bimbó Ferenc: Véleményem szerint legalább egy akkora utat kellene hagyni, hogy beférjen az
autó.
Vörös Dezső: Nem muszáj a sírok között utat hagyni, de legalább akkor az új temetőrész körül, a
kerítés mellett legyen egy út, még ha kevesebb sír is lesz.
Szabó Gellért: Maradjunk annyiban, hogy megmutatom a tervet a vállalkozónak.
Vörös Dezső: A legjobb és legtisztább ötlet az, hogy ki kellene mennünk a temetőbe és
személyesen megnéznünk hogyan is kellene felosztani a sírhelyeket.
A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást azzal, hogy a későbbiekben
visszatér a parcellázás kérdésére.
Kmf.

Szabó Gellért
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző
távollétében és megbízásából:

dr. Lajos Krisztina
aljegyző
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