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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 28-án  
               (hétfőn) 16,15 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: Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző, Vörösné Vári Ilona igazgatási előadó, 

Pájerné Váczi Terézia Pénzügyi Bizottság tagja, Gergely Attiláné közművelődési felelős, 
Varga Béláné tanyagondnok. 

 
Lakosság részéről: 3 fő 

 
 
Szabó Gellért polgármester köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a 
határozatképességet, és az ülést megnyitja. Külön köszönti a Tiszakécskei Járási Hivatal vezetőjét, 
Szeidl József urat, akit a jövőben minden ülésünkre meghívót kap majd.  
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagytak (lásd 1. sz. 
melléklet).  
Bimbó Ferenc és Kovácsné Lázár Ilona jelezték, hogy az „Egyebek” napirendi ponton belül lenne 
néhány kérdésük. 
A képviselő-testület a módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 
 
Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a zárt ülésen egy fő részére 
állapított meg a képviselő-testület ápolási díjat a helyi rendeletünk alapján. 
 
(1. napirendi pontot külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
2. napirendi pont 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a Tiszakécske és Térsége Belsőellenőrzési Társulás 
megszüntetéséről, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet). 
 
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2013. ökt. hat. 
Belsőellenőrzési Társulás  
megszüntetése. 

            H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület egyetért a Tiszakécske és Térsége Belsőellenőrzési Társulás 
2012. december 31. napjával történő megszüntetésével. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

3. napirendi pont 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a Tiszakécske és Térsége Szociális Feladatellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. 
számú melléklet). 
 
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2013. ökt. hat. 
Társulási megállapodás módosítása. 
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H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyta a Tiszakécske és Térsége Szociális Feladatellátó 
Társulás társulási megállapodásának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
4. napirendi pont 
Szabó Gellért: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tornacsarnok gondnoki állásra kiírt pályázati 
felhívás két alkalommal került a helyi újságba, mivel a decemberi ülésen megválasztott személy 
időközben visszalépett. Az állásra két pályázat érkezett, a pályázatokat a képviselők megkapták 
(lásd 3. számú melléklet). A pályázatok elbírálása titkos szavazással történik, melyhez választani 
kell egy Szavazatszámláló Bizottságot. Megtörténik a szavazás, és minősített többség szavazata 
alapján lehet valamelyikük ennek az állásnak a nyertese. Köszönti az ülésen jelen lévő Ádámné 
Csordás Judit és Hencz István pályázókat. 
A polgármester kérdésére a pályázók hozzájárultak pályázatuk nyílt ülésen történő tárgyalásához.  
A pályázatuk szóbeli kiegészítésének lehetőségével egyikük sem élt.  
 
Gombosné dr. Lipka Klaudia: 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 javasolja Kovácsné Lázár Ilona, tagjainak 
Béni Sándor és Bimbó Ferenc képviselőtagokat. 
 
A javaslatokat a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták: 
 
4/2013. ökt. hat. 
Szavazatszámláló Bizottság 
választása. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület a tornacsarnok gondnok megválasztásához 
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Kovácsné Lázár Ilona, tagjainak Béni 
Sándor és Bimbó Ferenc képviselőtagokat jelölte ki. 

 
Szabó Gellért: Javasolja, hogy a titkos szavazás annyi fordulós legyen, amíg nincs érvényes 
szavazás. 
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: 
 
5/2013. ökt. hat. 
Tornacsarnok gondnok kinevezése. 

                 H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület Ádámné Csordás Judit Szentkirály, Ady E. u. 3. szám alatti 
lakost 2013. február hó 1. napjától határozatlan időre kinevezi a tornacsarnok 
gondnoki munkakör ellátására. 

                        Illetményét bruttó 114.000.- forintban határozza meg.  
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
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László Benjámin, a tornacsarnok jelenlegi gondnoka elmondja, hogy nem lesz egyszerű a feladat, 
mert hétköznap, vasárnap szinte mindig ott kell lenni, de segíteni fogja az utódját. Javasolja 
takarítónőt felvenni 6 órás állásban, mert nagyon sokat tudna segíteni a gondnok munkájában. 
 
Szabó Gellért: Lesz három hónapos próbaidő, ami alatt kiderül majd, hogy egyáltalán hogyan fog 
működni a dolog. 
 
5. napirendi pont 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a Tornacsarnok Házirendjének módosításáról, melyet a 
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet). 
 
László Benjámin: Az előterjesztés a.) pontjában szereplő módosításra azért lenne szükség, mert 
nem jó az, ha gyerekek és felnőttek sportolnak együtt. Ki felel érte, ha a gyerek a felnőttek között 
megsérül? Túl veszélyesnek érzem. A szülőkkel sincs ebből gond. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: A c.) pontban szereplő módosításnál jelölni kellene azokat az alkalmakat, 
amelyek ingyenesek.  
 
Takácsné Kis Márta: A szőnyeg már nagyon tönkrement, másik kellene helyette. 
 
László Benjámin: A szőnyegcsere nagyon sok pénzbe kerül. 
A Házirend 13. pontjának törlését azért javasoltam, mert a sportcsarnokot 90 %-ban vidékiek 
használják. 
 
Vörös Dezső: De a cél az lenne, hogy ne csak vidékiek használják. 
 
Szabó Gellért: A 13. pont maradjon benne a Házirendbe. 
 
Ezután pontonként szavazásra bocsátja a módosító javaslatokat.  
a.) Az általános iskolások szülői felügyelet nélküli látogathatóságának időpontja 18 óra. A javaslatot 
a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták. 
b.) Az oktatási idő a hét minden oktatási napján 7,30 és 16,00 óra közötti időtartam. A javaslatot a 
képviselőtagok egyhangúlag elfogadták. 
c.) A használati díj mértéke: 8 fő alatt csoportonként 2.000.- Ft, legalább 8 fős csoportoknál 
személyenként 200.- Ft/óra. A báli rendezvények idejére 1.000.- Ft/óra, de legalább 40.000.- Ft az 
oktatási intézmények illetve a Tánccsoport kivételével. A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag 
elfogadták. 
d.) A szentkirályi állandó lakosok esetében az 50 %-os kedvezmény maradjon benne. A javaslatot a 
képviselőtagok egyhangúlag elfogadták. 
 
Ezután a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2013. ökt. hat. 
Tornacsarnok Házirendjének 
módosítása. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyta a Tornacsarnok Házirendjének módosítását az 
alábbiak szerint: 
- 9. pont: Az általános iskolások szülői felügyelet nélküli látogathatóságának 
időpontja 18 óra. 
- 10. pont: Az oktatási idő a hét minden oktatási napján 7,30 és 16,00 óra közötti 
időtartam.  
- 11. pont: A használati díj mértéke: 8 fő alatt csoportonként 2.000.- Ft, legalább 8 
fős csoportoknál személyenként 200.- Ft/óra. A báli rendezvények idejére 1.000.- 
Ft/óra, de legalább 40.000.- Ft az oktatási intézmények illetve a Tánccsoport által 
szervezett bálak kivételével. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
László Benjámin: Nyugdíjazásával kapcsolatban elmondja, hogy felmentést nem kapott a 
munkavégzés alól, sőt még egy hónapot tovább dolgozott, mivel nem volt helyette senki, aki a 
munkáját átvegye. Az elmúlt években nagyon sok munkát elvégzett társadalmi munkában a 
tornacsarnokban azért, hogy ne kelljen érte fizetni. Az lenne a kérése, hogy ezért öt évig ingyen 
járhasson be a tornacsarnokba sportolni. 
 
Szabó Gellért: Természetesen ingyen sportolhatsz. Ezen túl köszönöm a sportcsarnokban végzett 
munkádat, mert abban, hogy a 15 éves épületben némi festési és külső-belső felújítási munkán 
kívül nem kellett mást csinálni, legnagyobb részed neked van. Köszönöm főként azokat a nehéz 
pillanataidat, amiket másokkal vívtál, hogy rend és békesség uralkodjon az intézmény körül. Annyit 
kérek, hogy Ádámné Jutkát segítsd. 
 
László Benjámin: Segíteni fogom. 
 
Szeidl József a Tiszakécskei Járási Hivatal vezetője köszönti a testületi ülés résztvevőit. 
Tájékoztatásul elmondja, a Kormányhivatal kérése, hogy a járáshoz tartozó települések testületi 
ülésein részt vegyen. Ha bármilyen kérdés merül fel, arra közvetlenül válaszol, vagy ha rögtön nem 
tud válaszolni, akkor a következő ülésen arra visszatér. 
 
Szabó Gellért: Nekem is fontos, hogy ne csak személyes kapcsolat legyen a Járási Hivatallal, 
hanem az intézményesítve legyen. Azt nem mondom, hogy a közigazgatás átalakítása miatt 
Szentkirály lakossága annyira örülne, de hogy személyesen találkozzanak a Járási Hivatal 
embereivel az nagyon fontos. Az ügysegéd rendszeresen jár a Hivatalba, ügyfelei is vannak neki. 
 
(Kutasi Ferenc alpolgármester megérkezett.) 
 
6. napirendi pont 
Kutasi Ferenc településfejlesztő tájékoztatja a jelenlévőket a 2012. évi tevékenységéről, melyet a 
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet). 
 
Szabó Gellért: Megvettük az égetőkemencét. Kerámia házszámokat nem lehetne készíteni? 
Jók az eligazító táblák is, de ha házszámot keres valaki, akkor azt úgy kell kiszámolni, mert nagyon 
hiányosak. 
 
Kutasi Ferenc: Megfontolandó az is, hogy az utcanév-táblákat a sarki házakra fölrakjuk, mert 
sokkal egyértelműbb az idegen számára, mint az eligazító tábla. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: KEOP-pályázat létezik? 
 
Kutasi Ferenc: A KEOP-pályázatot március végéig várjuk, hogy kiírják. Ennek az önereje 15 %-os. 
Akkora pályázatot kell tervezni, melynek az összege 1-50 millió forint között van. Az a kérdés, hogy 
induljunk-e ebben, és pontosan melyik épületekkel foglalkozzunk, és mit tartalmazzon a pályázat, 
mert ehhez még valami megújuló energiaforrást is tervezni kell. Pl. a tetőre napelemek felrakását. A 
legnagyobb áramfogyasztók az iskola, óvoda, egészségház és a tornacsarnok. A nagyobb 
fogyasztókhoz kellene feltelepíteni. Az óvodánál mindenképpen érdemes lenne, de az iskolára is. 
Az egészségházra és az óvodára jó lenne pályázni. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: A faaprítékot hol fogjuk tárolni? 
 
Szabó Gellért: Előreláthatóan február 15-20 között a próbaüzem elindulhat. A gázcseretelep 
épületébe visszük az aprítékot. Mindenképpen valami tárolót, fészert csinálni kell. Az iskola 
kazánháza mögötti rész volna kedvező, oda egy féltetőt kellene felhúzni. 
 
Kutasi Ferenc: Egy féltető bőven elég lenne, mert szabad ég alatt is tárolható az apríték, mivel 
kívülről képződik olyan réteg, ami nem engedi át a nedvességet. 
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Bimbó Ferenc: A régi fáskazánt nem volna célszerű bent hagyni? 
 
Vörös Dezső: A régi kazánokat nem szabad még eladni. 
 
Ezután a képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
7. napirendi pont 
Szabó Gellért: Ismerteti a szoboradományozással kapcsolatos előterjesztését, melyet a 
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet). 
Kiegészítésül elmondja, hogy az idei költségvetésről még nem sokat tud. A jövő héten szerdán lesz 
egy együttes képviselő-testületi ülés Tiszaugon a közös hivatal költségvetéséről, akkorra már az 
önkormányzat költségvetéséről is többet tudunk.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatást meghallgatta, de a hozzájárulás összegéről a költségvetési 
kilátások jobb ismerete után dönt. 
 
Kutasi Ferenc: Ismerteti előterjesztését az Esélyegyenlőségi Terv aktualizálásáról, melyet a 
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet). 
 
A Tervet a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták: 
 
7/2013. ökt. hat. 
Esélyegyenlőségi Terv jóváhagyása. 

             H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyta Szentkirály község Önkormányzatának 2013. 
január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra szóló Esélyegyenlőségi Tervét. 
 
Felelős: Kutasi Ferenc esélyegyenlőségi felelős 
Határidő: értelemszerűen 

 
Kutasi Ferenc: A képviselőtagok megkapták az önkormányzat forgalomképes és korlátozottan 
forgalomképes ingatlan vagyonát tartalmazó kimutatást (lásd 4. számú melléklet). A kimutatást 
azért készítettem el, hogy a képviselőtársak gondolkodjanak az ingatlanok hasznosításának 
lehetőségéről. Lehet értékesítés, üres telkek esetében erdőtelepítés vagy átminősítés. Pl. a 
Fecskeház mellett van még három üres telek, melyek nagyjából egyformák. Ha az önkormányzat 
bármikor közintézmény vagy önkormányzati bérlakás építését tervezi, ezek arra nagyon jók. De 
lehet egészen más eltérő ötlet is. Földek, szántók, gyepterületek. A bérletek részben lejártak vagy 
lejárnak. Javaslom, hogy vizsgáljuk felül mindegyiket a bérleti díj vonatkozásában.  
 
Vörös Dezső: A volt szeméttelep területét nem lehetne ipari övezetté minősíteni? 
 
Kutasi Ferenc: Bizonyos célokra biztosan lehetne, de nem mindenre. Ezen felül vannak gépeink, 
kukáink. Ötleteket kérnék arra, hogy mit tudnánk velük kezdeni. 
 
Bimbó Ferenc: A lakosság körében többen is nehezményezték a szilárdhulladék kéthetenkénti 
ürítését. A temetőben egyre több a régi sírkő a kuka mellett. Annak elszállításáról gondoskodni 
kellene.  
 
Kovácsné Lázár Ilona: Az építési törmelékbe ki lehetne vinni. Az a baj, hogy már nagyon sok 
műanyag hulladék is van közötte. 
 
Szabó Gellért: A régi sírköveket azért rakták félre, hogy ha valami hasznosítható még, akkor abból 
lehessen válogatni, de végleges felhasználási lehetőségként áll a darálás. 
 
Bimbó Ferenc: A közvilágítás folytatása az Ady Endre utca végén hogyan áll?  
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Szabó Gellért: Annak a költsége 800 ezer forint lenne. 
 
Bimbó Ferenc: Szűcs János lakóházánál a járda úgy be van nőve sövénnyel, hogy nem lehet rajta 
közlekedni. Azzal próbáljunk valamit csinálni. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: Több olyan járda is van, ami be van nőve. Fel kell szólítani az érintetteket, 
hogy tegyék rendbe. 
 
Bimbó Ferenc: Az orvosi rendelő fűtési költségeit az önkormányzat állja vagy a doktor úr? Ugyanis 
furcsának tartom, hogy a gázfűtés mellett árammal működő fűtőtestek is vannak, ami nem 
gazdaságos, mert a villanyszámlában elég erősen jelentkezik. 
 
Szabó Gellért: Az Egészségház fűtéskorszerűsítése nem valami jól sikerült. Ott volt nyílászáró 
csere is. Folyamatosan arra panaszkodnak a dolgozók, hogy nagyon hideg van.  
 
Bimbó Ferenc: Szakemberrel meg kellene nézetni, hogy lehet-e rajta változtatni. 
 
Szabó Gellért: Válaszában elmondta, hogy a szilárdhulladék hetenkénti ürítésének az idei évre 
megállapított begyűjtési és kezelési díj mellett semmi esélyét nem látja, de kéthetenként nemcsak a 
80 literes kuka mennyiségű szemetet viszik el, hanem a kuka mellé kirakott zsákos szemetet is. 
Továbbá várható az is, hogy a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat sem fogják ingyen 
biztosítani. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: A Községháza melletti buszváró változatlanul nagyon elhanyagolt 
állapotban van, arra is kellene valami megoldást találni. A temetőben a sírok körül nagy 
területfoglalások vannak, azt egyrészt öntözni kell, növelve ezzel az önkormányzat költségét, 
másrészt balesetveszélyes helyzeteket teremtenek. Erre talán érdemes lenne figyelni. Az üres 
építési telkek kihasználásával tudunk-e abban gondolkodni, hogy megtermeljük a zöldséget az 
óvoda konyhája számára. 
 
Kutasi Ferenc: El kell dönteni, a buszvárót vagy teljesen el kell bontani, vagy csak hátoldala 
maradjon és teteje, a többi részét szét kell szedni. 
 
Szabó Gellért: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai nap folyamán megbeszélés volt a tiszaugi 
polgármesterrel és a költségvetési előadókkal a közös hivatal költségvetésének összeállításáról. 
Február 15-ig kell a költségvetési rendelet-tervezetet elkészíteni.  
Február 13-i beadási határidővel kiírásra került az aljegyzői állásra a pályázat. Falugyűlés 
előreláthatóan február 22-én lesz.  
 
Kovácsné Lázár Ilona: Elmondja, hogy a tanyagondnoki állást február 15-től tudja betölteni. 
Egyszer már volt terület-bejáráson, ezt még egyszer megismétlik majd. Ekkor szeretné egyeztetni a 
feladat-megosztást a másik tanyagondnokkal. A pusztában felismerte magát, tudta, hogy hol jár. 
Ami borzasztóan lehangoló volt számára, hogy nagyon el van néptelenedve a puszta, és nemcsak 
a szegénység látszik a tanyákon, hanem a nagyfokú igénytelenség is. 
 
Ezután a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

  Szabó  Gellért             Gombosné dr. Lipka Klaudia 
   polgármester                                                               jegyző 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: a Szentkirályi Faluházban 2013. január 28-án (hétfőn) a tornacsarnok gondnok 
választással kapcsolatban tartott titkos szavazásról. 
 
 
A titkos szavazás kezdete: 16,50 óra. 
A titkos szavazás vége: 17,00 óra. 
 
A szavazatszámláló bizottság elnöke: Kovácsné Lázár Ilona képviselőtag 
A szavazatszámláló bizottság tagjai:   Béni Sándor képviselőtag 
        Bimbó Ferenc képviselőtag  
 
 
 
Kovácsné Lázár Ilona: ismerteti a szavazás módját. A szavazólapon két pályázó neve szerepel. A 
név mellett lévő körbe írt két egymást metsző vonallal lehet szavazni. Egy nevet kell bejelölni, akkor 
érvényes a szavazat. Ha egy nevet sem jelöl be valaki, vagy mindkettőt bejelöli, akkor érvénytelen a 
szavazata.  
 
Kiosztják a szavazólapokat, a szavazás idejére a polgármester szünetet rendel el. 
 
A titkos szavazás a Faluház egyik helyiségében, urna igénybevételével történik.  
 
A szavazatok összesítése után Kovácsné Lázár Ilona ismerteti az első forduló eredményét: 6 
szavazat érkezett be, mind a 6 szavazat érvényes. A szavazatok megoszlása: Ádámné Csordás 
Judit 6 szavazatot kapott, Hencz István nem kapott szavazatot.  
 
Ádámné Csordás Judit pályázata kapta meg a tornacsarnok gondnoki állás betöltéséhez szükséges 
szavazatokat.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

   Kovácsné Lázár Ilona   Bimbó Ferenc                     Béni Sándor  
SZB.elnöke                      SZB. tagja                          SZB. tagja 

 
 

 
 
 

 


