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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-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: Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző, dr. Lajos Krisztina aljegyző, Vörösné Vári 

Ilona igazgatási előadó, Katzné Almási Zsuzsanna isk. igazgató, Ádámné Maróti Erika mb. 
óvodavezető, Hunyadi Miklós élelmezésvezető, Darányiné Bencsik Mária SZMK elnök, 
Osbáthné Rauscher Erika védőnő, Gergely Attiláné közművelődési felelős. 

 
 
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).  
 
Kutasi Ferenc: Javasolja az önkormányzati non-profit kft. alapítását a napirendről levenni. 
 
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 
esetében a részére korábban megállapított ápolási díj folyósítása megszüntetésre került az ápolt 
személy elhalálozása miatt. 
 
(1. napirendi pontot külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
2. napirendi pont 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletéről, 
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet). 
Kiegészítésül elmondja, hogy az ülést megelőzően az intézményvezetőkkel, ágazati felelősökkel és 
a szülői közösségek képviselőivel a rendelet-tervezetet megvitatták, és a következő módosító 
javaslatokkal elfogadásra javasolták a képviselő-testület felé. 
- A kiadásoknál az Óvoda esetében továbbképzésre 30 ezer forint szerepel, javasolták 100 ezer 
forintra megemelni. Ugyanezen a költséghelyen az egyéb kiadások tervezett 500 ezer forintját 
javasolták 430 ezer forintra csökkenteni, így az egyenleg nem változik. 
- A háziorvosi/ügyeleti szolgálatnál pontatlanság van, egyik helyen 520, a másikon 521 ezer forint 
szerepel. Ez majd korrigálásra kerül. 
- A svédmasszázs bevételénél a tervezet szöveges részében a 10. § (6) bekezdésében 600 illetve 
1.200 forintos térítési díj szerepel a fél, illetve egész kezelés esetén. Javaslat hangzott el arra 
vonatkozóan, hogy a fél kezelés 800 forint, az egész kezelés 1.500 forint legyen. 
- A tanyagondnoki szolgálatnál pluszkiadásként továbbképzésre 300 ezer forint beállítása indokolt.  
- Az általános iskolában egy fő felmentése 500 ezer forintos tétellel beépülne még az iskola 
személyi juttatás sorába. Ez járulékaival együtt ennyi (394 ezer + 106 ezer forint). 
 
A költségvetési rendelettel kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy abban benne szerepel a 
Tiszauggal Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre vonatkozóan már elfogadott költségvetése, 
mely tartalmazza a köztisztviselők 10 %-os illetménykiegészítését és cafetéria juttatását, továbbá 
az e juttatásban nem részesülő állandó munkakörben alkalmazott önkormányzati dolgozók részére 
havi 8 ezer forint étkezési utalvány biztosítását, valamint az arra jogosultak részére munkaruha 
térítést évente egy alkalommal 15 ezer forint összegben egységesen. Étkezési térítési díj 
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emelésével nem számolunk, a Művelődési Ház bérleti díja nem változik, változik azonban a 
Tornacsarnok bérleti díja a képviselő-testület előző ülésén hozott határozatában foglaltak szerint.  
 
Darányiné Bencsik Mária: A fogászatnál tervezett költség mit takar? 
 
Szabó Gellért: Havi 30 ezer forintot fizet az önkormányzat a fogorvosnak a kecskeméti rendelő és 
a műszerek használatáért. 
 
Katzné Almási Zsuzsanna: Milyen a fogorvosi ellátás? Azt lehet tudni, hogy Szentkirályról hányan 
veszik igénybe, mert úgy gondolom, hogy elég sokan maszek orvoshoz járnak? 
 
Gombosné dr. Lipka Klaudia: Az a baj, hogy annyira kevés az óraszám, hogy nem tesz ki egy 
praxist, ezért nem lehet helyben az alapellátás. Az ÁNTSZ-szel amikor egyeztettünk, ajánlották, 
hogy próbáljunk  valakivel összefogni. Tiszaugon január 1-től van új fogorvos és lehet, hogy a két 
település kiadna egy praxist, és el is tudna látni egy fogorvost. 
 
Szabó Gellért: A doktornőnek 2014. június 30-án jár le a szerződése. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: A fogorvosi szék és az egyéb berendezés az önkormányzaté? Az a baj, 
hogy ott megy tönkre minden kihasználatlanul a szentkirályi rendelőben. 
 
Szabó Gellért: Annak idején működő orvosi rendelőt adott át az önkormányzat. Részletes leltár 
készült az utolsó spatulától kezdve a fogorvosi székig. 
 
Katzné Almási Zsuzsanna: Tiszakécskére is sokan járnak fogorvoshoz. Mivel a Járási Hivatal is 
ott van, ebben az irányban is el lehetne mozdulni. 
 
Szabó Gellért: A tiszaugi lehetőséget meg lehetne próbálni. 
 
Kutasi Ferenc: A rendelet tervezet 3. § (1) bekezdése mire vonatkozik? 
 
Szabó Gellért: Azt a bekezdést törölni kell, mert véletlenül maradt benne. 
 
Kutasi Ferenc: A közterület-használati díjak hol szerepelnek? 
 
Szabó Gellért: Azt külön rendelet tartalmazza. 
 
Kutasi Ferenc: Még a nyári hónapok előtt vegyük elő a közterület-használati díjról szóló rendeletet, 
és beszéljünk róla. 
 
Hunyadi Miklós: A piaccal kapcsolatban jelezték, hogy szombaton van a helyi piac, pénteken meg 
a lakiteleki zöldséges árul a községben. Ez így nem jó. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: A lakiteleki zöldséges azt mondja, hogy ő árul savanyú káposztát is és 
déligyümölcsöt is, a helyi piacon ezek a termékek nincsenek. 
A helyi termelői piacon csak helyi termelők árulhatnak, mások nem? 
 
Gombosné dr. Lipka Klaudia: Ha szigorúak akarunk lenni, akkor azt mondhatnánk, hogy az 
őstermelő menjen a helyi termelői piacra, mindenki más pedig a Művelődési Házba, mert az egyéb 
árusok részére az van kijelölve. 
 
Kutasi Ferenc: Az étkezési térítési díj összegén nem akarunk változtatni? Konkrétan a vendég 
ebédre gondolok. 
 
Hunyadi Miklós: A belső ellenőrrel felülvizsgáltuk az étkezési térítési díjakat is, és arra a 
megállapításra jutottunk, hogy nem indokolt az áremelés. 
 
Szabó Gellért: A Tiszakécskei Önkormányzat megküldte az Önkormányzati Tűzoltóság 
támogatása iránti kérelmét, mely szerint az idei évben lakosságarányosan 1.414.291.- Ft a 
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támogatási összeg. A tervezetben 1.350 ezer forint szerepel erre a célra. Javaslom 800 ezer 
forintra módosítani a Tűzoltóság részére nyújtandó támogatás összegét, és a fennmaradó 550 ezer 
forintból még adjunk plusz 150 ezer forintot a Polgárőrségnek. Így a költségvetési főösszeg 205.400 
ezer forintra módosulna forráshiány nélkül. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a 
költségvetési rendelet-tervezetet az elhangzott módosításokkal, és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet 
Szentkirály Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  
megállapításáról. 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény alapján, valamint Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltaknak megfelelően, az 
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 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló 

r e n d e l e t é t 
 

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 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet 10. § (3) bekezdése 2013. 
március 1. napján lép hatályba. 
 

3. napirendi pont 
Szabó Gellért: Ismerteti a 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést, 
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 4. számú melléklet). Tájékoztatásul elmondja, 
hogy a Tiszakécskei Belső Ellenőrzési Társulás 2012. december 31. napjával megszűnt, de a belső 
kontroll rendszere nem változott. Így Molnár István belső ellenőrrel erre az évre is szerződtünk úgy 
is mint a Közös Hivatalnak a belső ellenőrével és úgy is, mint az önkormányzat belső ellenőrével. 
Kifejezetten együttműködőnek és segítőnek tartom az ő munkáját. 10 ellenőri napot kértünk az idei 
évre.  
 
Gombosné dr. Lipka Klaudia: A normatívákat minden évben ellenőriztetjük vele, illetve az elmúlt 
év végén még maradt néhány ellenőri nap, és elkezdte a közös hivatal szabályzatainak 
elkészítését. Szinte teljes körűen elkészültek ezek a szabályzatok, még egy-két napot vesz igénybe 
a véglegesítése.   
 
Ezután a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a jelentést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2013. ökt. hat. 
2012. évi éves összefoglaló belső 
ellenőri jelentés jóváhagyása. 

H a t á r o z a t 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi éves 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta az előterjesztésben 
foglaltak szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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4. napirendi pont 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését az általános iskola felvételi körzethatárának 
megállapításáról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 5. számú melléklet). 
 
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2013. ökt. hat. 
Általános iskolai felvételi körzethatárok 
megállapítása. 

H a t á r o z a t 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentkirályi Általános 
Iskola és Zeneiskola (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 24., OM: 027925) felvételi 
körzetét a település közigazgatási területével megegyező kiterjedésben állapítja meg. 

 
  Felelős: Szabó Gellért polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
5. napirendi pont 
Gombosné dr. Lipka Klaudia: Ismerteti előterjesztését az óvodai felvétel időpontjának 
meghatározásáról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 6. számú melléklet). 
 
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag jóváhagyta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2013. ökt. hat. 
Óvodai felvétel időpontjának 
meghatározása. 

H a t á r o z a t 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai felvétel 
időpontját a következők szerint határozza meg: 
 
                2013. április 15 – 16.   8.00 – 12.00 óra között 
Felelős: Ádámné Maróti Erika megbízott vezető óvónő 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
Szabó Gellért: Ismerteti a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek 
Közgazdasági Szakközépiskola szaktanárának kérelmét, melyben Pekár Erika szentkirályi tanulójuk 
Intersteno Gyorsíró, Gépíró és Szövegszerkesztő világbajnokságon történő részvételéhez kéri az 
önkormányzat támogatását. Erika kiemelkedő képességekkel rendelkezik a szövegszerkesztés 
területén. Tudását második éve bizonyítja a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége 
által rendezett országos versenyeken, ahol az elmúlt tanévben három alkalommal is I. helyezést ért 
el. A világbajnokság Belgiumban lesz július 13-19-én. Javasolja nevezett részére 100 ezer forint 
támogatás biztosítását. 
 
A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták: 
 
14/2013. ökt. hat. 
Pekár Erika világbajnokságon  
történő részvételének támogatása. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület Pekár Erika szentkirályi lakos Intersteno Gyorsíró, Gépíró és 
Szövegszerkesztő világbajnokságon történő részvételéhez 100.000.- Ft, azaz 
Egyszázezer forint támogatást biztosít. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Kovácsné Lázár Ilona felvetette, hogy egyrészt az erdőkitermelések miatt a nagysúlyú teherautók 
teljesen tönkre teszik a Kocséri kövesutat, de a többi földutat is, másrészt a gazdák felszántják az 
utakat, lehetetlenné téve rajtuk a közlekedést. Felvetette még az Óvoda részére történő friss 
zöldség felvásárlásának megszervezését, valamint a helyi vállalkozók közül a legjobban adózók 
összehívását egy beszélgetésre, egymás munkájának megismerésére. Fontosnak tartaná még, 
hogy a vállalkozók, őstermelők, és a közfoglalkoztatásban résztvevők találkozzanak, ki-ki a 
munkaerőigényét a közfoglalkoztatottakból biztosítsa, elősegítve ezzel a külföldi vendégmunkások 
számának csökkenését. 
 
Bimbó Ferenc javasolta a lakosság figyelmét felhívni a fanyesedékek összegyűjtésére, mely az 
önkormányzat intézményeinek fűtésére szolgálna. 
 
Katzné Almási Zsuzsanna: A szemétszállítások időpontjáról lehetne-e a korábbi évekhez 
hasonlóan tájékoztatót kapni, mert így nehéz követni, hogy mikor viszik a szelektív hulladékot. 
 
Szabó Gellért válaszában elmondta, hogy a földutak használatával kapcsolatban az 
erdőtulajdonosok és a földművelők részéről kialakult egy sajátos hozzáállás, a földutak 
karbantartása viszont az önkormányzat feladata. Nem tudom, hogyan lehetne ezt a dolgot kezelni. 
Talán helyi rendeletet kellene alkotni arra vonatkozóan, hogy aki tönkretette az utat, az hozza is 
rendbe, ám ennek érvényesítése, szankcionálása kérdéses. A vállalkozók összehívásának 
akadálya nincs, március végére lehet tervezni. Az Óvoda friss zöldséggel való ellátásával egyetért, 
az ami itt helyben megterem és helyben is marad, az a legértékesebb. A fanyesedék 
összegyűjtésére a felhívást ki fogja küldeni. Bízom benne, hogy a szelektív hulladékgyűjtés 
időpontjairól egész évre szóló „menetrendet” tud majd a Szolgáltató kiadni.  
 
Ezután megköszönte a részvételt és az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 

Kmf. 
 
 
 

              Szabó  Gellért    Gombosné dr. Lipka Klaudia 
     polgármester                                     jegyző távollétében és megbízásából: 
 
 
 
 
        dr. Lajos Krisztina 
                 aljegyző 
 
 


