
 1 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 11-én (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: dr. Lajos Krisztina aljegyző, Ádámné Maróti Erika mb. óvodavezető, Gácsi 

Jánosné és Lévai Tiborné pénzügyi előadók, Pájerné Váczi Terézia Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagja, Gergely Attiláné közművelődési felelős, Benkovics Tibor tanyagondnok. 

 
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).  
Javasolja a meghívón 8. napirendi pontként szereplő 2014. évi költségvetési koncepció 2. 
napirendi pontként történő tárgyalását, továbbá az „Egyebek” napirendi pont keretében az ÁRT-
módosítással kapcsolatos előterjesztés, a Mintamenza Programról szóló tájékoztatás, a Szociális 
Feladatellátó Társulás megszüntetéséről szóló előterjesztés, valamint a településüzemeltetési 
munkák irányításával kapcsolatos változtatási javaslat megtárgyalását. 
 
Kutasi Ferenc: Javasolja még az „Egyebek” napirendi pont keretében önkormányzati non-profit 
kft. alapításával kapcsolatos előterjesztés megvitatását is. 
 
A képviselő-testület a módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 
 
1. napirendi pont 
Szabó Gellért: Ismerteti az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetet, 
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet). 
Kiegészítésül elmondja, hogy 3.235 ezer forint az év végi pénzmaradvány, de az mind 
kötelezettséggel terhelt. A rendelet-tervezet 2. §-ában ez a szám tévesen szerepel 3.232 ezer 
forinttal, amelyet módosítani kell 3.235 ezer forintra. 
 
dr. Lajos Krisztina: E napirendi ponthoz kapcsolódóan ismerteti a belső kontrollrendszerek 2012. 
évre vonatkozó szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről szóló 
beszámolóját, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet). 
A beszámolót a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagyták. 
 
Gácsi Jánosné: Kérdésre elmondja, hogy a rendelet-tervezetben a dologi kiadásoknál az áfa 
összege azért tér el nagymértékben a tervezettől, mivel az utolsó negyedévben kaptuk meg a 
pályázati pénzeket, és akkor kerültek kifizetésre is. A községgazdálkodás áramdíja azért magas, 
mert abban szerepel pl. a fecskeház áramdíja is, továbbá vannak olyan villanylekötések, amelyek 
szintén ott szerepelnek, illetve a jelzőlámpának is van villanyszámlája, az is ebben van. 
 
Szabó Gellért: Elmondja még, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az előző évi 
gazdálkodási adatokról és az ez évi tervekről szóló tájékoztatót hamarosan el fogja juttatni 
minden háztartásba. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a 
rendelet-tervezetet az elhangzott módosító javaslattal, és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
2/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet 
Szentkirály község önkormányzatának 2012. 
évi gazdálkodásáról. 
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Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 7 szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2012. évi 
zárszámadásáról szóló  

r e n d e l e t é t 
 
az elhangzott módosítással, figyelemmel a 2012. évi éves összefoglaló belső ellenőri 
jelentést jóváhagyó 11/2013. (II.26.) önkormányzati határozatra, valamint a belső 
kontrollrendszerek 2012. évi szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 
működéséről szóló beszámolóban foglaltakra. 
 
A rendelet teljes szövegét a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
2. napirendi pont 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
koncepciójáról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 4. számú melléklet). 
 
Gácsi Jánosné: A koncepció készítésénél alapul vettem az önkormányzat idei költségvetését. 
Ennek alapján reményeink szerint kiegyensúlyozott évre számítunk 2014-ben is. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a 2014. évi koncepciót az előterjesztés szerint, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
15/2013. ökt. hat. 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
koncepciójáról. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
koncepcióját az előterjesztésben foglaltak szerint. 
 

3. napirendi pont 
dr. Lajos Krisztina aljegyző ismerteti előterjesztését az óvodavezetői állásra pályázat kiírásáról, 
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 5. számú melléklet). 
Kiegészítésül elmondja, hogy az előző kiíráshoz képest annyi a változás, hogy az 
intézményvezetőnek pedagógus szakvizsgával kell rendelkeznie. Fontosnak tartanánk az állás 
tanévkezdés előtt egy hónappal – augusztus 1-től - történő betöltését, hogy az 
intézményvezetőnek legyen ideje felkészülni az új nevelési évre. 
 
Szabó Gellért: Javasolja a pályázat benyújtásának határidejét 2013. május 31.-i időpontra 
módosítani, hogy a véleményező szervek részére több idő álljon rendelkezésre a pályázatok 
megismerésére, véleményezésére. 
 
A képviselő-testület a pályázati kiírást egyhangúlag elfogadta az elhangzott módosító javaslattal, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2013. ökt. hat. 
Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői 
állásra pályázat kiírása. 

H a t á r o z a t 
 

Szentkirály község Önkormányzata az általa fenntartott Napközi Otthonos Óvoda 
óvodavezetői állására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 
 

Szentkirály Község Önkormányzata 
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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 
    Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013. augusztus 
1-től - 2018. 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 2013. augusztus 1. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31. (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 Képviselő-
testülete dönt a pályázatról  
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 10. 
 

            Felelős: dr. Lajos Krisztina aljegyző 
  Határidő: értelemszerűen 

 
Kutasi Ferenc: E napirendi ponthoz kapcsolódóan felvetette, hogy jelenleg a munkaképes 
óvodapedagógusok száma csak 4 fő, mivel egy fő várhatóan hosszabb ideig táppénzen lesz. Az 
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idei nevelési év hátralévő részére tudunk-e valami megoldást találni erre a helyzetre? Volt szó 
már arról, hogy pedagógiai asszisztens állásra lehet pályázni. Kérdés, hogy akarunk-e ezzel 
foglalkozni? Az óvónők adminisztrációs terheit jelentősen csökkenthetné egy asszisztens. 
 
Ádámné Maróti Erika mb. óvodavezető: A törvény szerint szeptember 1-től három óvodai 
csoportra jár egy pedagógiai asszisztens. Eddig azért nem tudtunk felvenni embert, mert nem 
tudtuk meghatározni, hogy meddig alkalmaznánk. Most a táppénzen lévő kolléganővel abban 
egyeztünk meg, hogy augusztus végén megpróbál munkába állni. Egy pedagógussal már 
fölvettük a kapcsolatot, de még nem jelzett vissza. Mindenképpen úgy kell a határozott időt 
megállapítani, hogy legalább augusztus 31-ig szóljon. Határozott idejű szerződéssel csak 
helyettesítés céljából vagy meghatározott feladatra lehet felvenni plusz személyt. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: A Munkaügyi Központ nyilvántartásában nincs ilyen végzettségű 
személy? 
 
Ádámné Maróti Erika: Ennek nem tudtam még utánanézni, de meg fogom tenni. 
 
Szabó Gellért: Ha volna valaki, akinek ilyen szakképesítése van, az már be is állhatna. 
 
4. napirendi pont 
dr. Lajos Krisztina: Ismerteti előterjesztését az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról, 
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 5. számú melléklet). 
 
Kutasi Ferenc: Mennyi óvodás várható a következő nevelési évben? 
 
Ádámné Maróti Erika: Az iskolaérett gyermekek száma 13 fő. Ők mind itt is maradnak a helyi 
általános iskolában. 9-10 kiscsoportosra számítunk. Felvehetjük a 2,5 éves gyermekeket is, de 
attól tartok, hogy még így is marad üres helyünk. 
 
Szabó Gellért: Hány gyerekkel kezd az óvoda szeptember 1-én? Ha 13 gyerek iskolás lesz, 9-10 
fő kezdi az óvodát, akkor csökkenni fog a létszám.  
 
Ádámné Maróti Erika: Két hét múlva tudok pontos számokat. Jelenleg 62 gyerek van az 
óvodában, ebből kettő most jött. 57-58 fő várható szeptember 1-én. 
 
Szabó Gellért: Eddig azt mondtuk, hogy az iskolánál van gond, mert elviszik a gyerekeket, nem 
ide járnak iskolába, de hogy az óvodában is csökkenést kell realizálni, az nagyon szomorú. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: Megjegyzendő, hogy ez a csökkenés még nagyobb lenne a román 
vendégmunkások gyermekei nélkül.  
 
Ádámné Maróti Erika: Az óvodában pillanatnyilag csak egy ilyen gyermek van. 
 
Ezután a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az óvodai beíratás új időpontját, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
17/2013. ökt. hat. 
Óvodai felvétel új időpontjának 
meghatározása. 
                  H a t á r o z a t 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi 
a tárgyban hozott 13/2013. (II.26). ökt. határozatát, és az óvodai felvétel 
időpontját a következők szerint határozza meg: 
 
                2013. április 22 – 23.   8.00 – 12.00 óra között 
 
Felelős: Ádámné Maróti Erika megbízott vezető óvónő 
Határidő: értelemszerűen 
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5. napirendi pont 
Kutasi Ferenc településfejlesztő ismerteti előterjesztését mezőőri szolgálat létesítéséről, melyet a 
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 5. számú melléklet). 
Kiegészítésül elmondja, hogy a szolgálat a külterületen lévő termőföldet védené, kivéve az erdőt.  
 
Vörös Dezső: Az erdőt miért kell kivenni? Azt kell leginkább őrizni. Terménylopások nem igazán 
jellemzőek. 
 
Kutasi Ferenc: Törvény határozza meg a mezőőr feladatát, az erdő őrzése nem tartozik a 
feladatai közé. Azonban ha az erdőtulajdonosok csatlakoznának ehhez a dologhoz, akkor semmi 
akadálya nem lenne neki. Létezik olyan megoldás, hogy azokban a vadásztársaságokban, ahol 
vadőröket kötelesek alkalmazni, az állás megosztható lenne olyan formában, hogy fél állásban 
mezőőr az illető, és fél állásban vadőr. A támogatás havonként 50 ezer forint, ezt kellene 
kiegészítenünk. Két főre ez éves szinten 3.400 ezer forint. A mezőőri járulék összege három 
mezőőr alkalmazása esetén 729 Ft/ha, két mezőőr alkalmazása esetén 486 Ft/ha. Ha minden 
földhasználó vagy földtulajdonos befizetné ezt az összeget, akkor az önkormányzatnak nem 
kerülne pénzbe. A mezőőri szolgálatnak az lenne a feladata, hogy megakadályozza a 
terménylopásokat, az illegális földhasználatot, az illegális szemétlerakást, vagy a földutak 
elszántását. Az a mezőőr, aki járművel el van látva, napi szinten nagyjából 2000-2200 ha-t tud 
bejárni. Fontos lenne, hogy az egész területet bejárja naponta. Két mezőőrre lenne szükség. A 
teljes közigazgatási területünk több mint 10 ezer ha. Ebből az erdő 2500 ha, kivett 5-600 ha, 5100 
ha a szántó, a rét és legelő együtt több mint 1500 ha, gyümölcsös 43 ha, nádas 19 ha. Igaz, hogy 
ideális esetben jó volna három fő, de a költségtényezőkkel is számolni kell. Most változott meg a 
mezőőrök jogállásáról szóló jogszabály. Ennek értelmében a mezőőröknek ugyanúgy, mint az 
egyéb fegyveres szervek tagjainak külön vizsgát kell tenni, de ez jelenleg nem tart sehol, ilyen 
papírja még senkinek sincs. Őszre fog tisztázódni a helyzet ezzel kapcsolatban. A mezőőrnek 
fegyverhasználattal kell rendelkeznie, ennek megszerzése az ő feladata. A mezőőri vizsgát az 
önkormányzat fizetné. Erre vannak tanfolyamok. Az lehet a nagyobb kérdés, hogy a 
földhasználóktól, földtulajdonosoktól hogyan sikerül behajtani a mezőőri járulékot. 
 
Béni Sándor: Aggodalmát fejezte ki a fentiekkel kapcsolatban, hiszen nagyon nagy területről van 
szó. Van-e erre igény? Mi a véleményük erről az egészről a földhasználóknak? Hogyan reagálnak 
erre? Ez újabb kiadás a számukra. Ezekre a kérdésekre keresni kellene a választ, még mielőtt 
döntenénk az ügyben. 
 
Vörös Dezső: Én is a költség oldaláról nézem. Terménylopás nem jellemző. Kérdés, hogy 
alkalmas embert találnánk-e rá. Van-e erre szükség, hogyan állnak hozzá a földtulajdonosok? A 
nagyobb gazdákat meg kellene keresni és a véleményüket kikérni. Saját erőből 3.400 ezer forintot 
hozzátenni, az nem kevés pénz. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: Meg kell nézni, hogy a külterületi földutak milyen állapotban vannak, és 
azt a gazdák teszik tönkre. Nem biztos, hogy szükséges a legnagyobb sárban közlekedni a 
traktorral, hiszen a földet művelni úgy sem tudja. A földutak karbantartása az önkormányzat terhe, 
a gazdáknak nem kell fizetni semmit. A másik dolog az illegális szemétlerakás. Hihetetlen 
mennyiségű az a szemét, amit az önkormányzat szed össze. Ha lenne mezőőr, tudná, hogy ki az, 
aki tönkreteszi az utat, és kik rakják le a szemetet. Ma ismét jártam a kocséri kövesúton. A tél is 
megviselte, de az erdőkitermeléssel teljesen tönkretették. Az önkormányzatnak hány millió 
forintjába kerül majd a felújítása? Az a baj, hogy nem az önkormányzat érdekeit védjük. 
 
Vörös Dezső: Vessünk ki földútadót, és majd látjuk, hogy befizetik-e vagy nem. 
 
Szabó Gellért: Az igazi gond az, hogy a közvagyon becsülése nem fontos, és ebben nagy 
különbség nincs a helyben lakó vagy a nem helyben lakó földtulajdonosok között. 
 
Kutasi Ferenc: Az, ami Szentkirályon folyik az illegális módon történő közterület-használattal, az 
példa nélküli, más településekre nem jellemző. A földutak kérdése is ide tartozik.   
 
Vörös Dezső: Össze kell hívni a földtulajdonosokat, hogy nekik mi a véleményük. 
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Kutasi Ferenc: Ha azt mondjuk, hogy nekik nem kerül semmibe, és állandóan lesz mozgás a 
külterületen, akkor lesz mezőőri szolgálat, de ha fizetni kell érte, akkor biztosan nem lesz. 
 
Bimbó Ferenc: Kérdés, hogy találunk-e rá megfelelő személyt, mert ez nagyon hálátlan feladat. 
 
Szabó Gellért: Rendőrautót látni alig lehet a faluban, a körzeti megbízottal már nagyon régen 
találkoztam. Éppen ebből kiindulva biztosan volna értelme annak, hogy szervezzük meg 
magunkat, és ha ehhez az állam még segítséget is ad, akkor érdemes rámozdulni erre a dologra. 
A földhasználókat egy levélben meg kell keresni. Az igazi gond az, hogy tudunk-e valami olyan 
elképzelést felvázolni a falusi társaink elé, amelyben a többség látja ennek pozitívumát, 
fontosságát, jelentőségét, és ezzel többek lehetnénk. Félek tőle, hogy egyfajta magára 
hagyatottság lesz megint, hogy eddig is volt valahogy, ezután is majd megleszünk. Két 
mezőőrben gondolkodjunk. Fizessenek a földhasználók hektáronként X forintot, de itt a fő 
hangsúly azon van, hogy akarjuk-e ezt egyáltalán létrehozni, vagy sem. 
 
Kutasi Ferenc: Évek óta nem tudunk mit kezdeni a románkérdéssel. Az is egészen más lenne, ha 
volna egy ilyen emberünk. Vállalni kell konfliktusokat, így elébe tudunk menni nagyobb bajoknak.  
 
Vörös Dezső: A Faluszövetség tagtelepüléseitől is meg lehetne kérdezni, hogy van-e közöttük 
olyan, ahol van mezőőri szolgálat, és ha igen, hogyan működik.  
 
Szabó Gellért: Az önszerveződés és önfegyelmezés terén, ha idejönne egy idegen rendőr, az a 
felét sem érné el annak a hatásnak, mintha az egész faluközösség hozzájárulásával történik a 
mezőőr beállítása, mert ha mi választunk magunk közül, más az értékelése az egésznek. Tudna 
erre a célra az önkormányzat pénzt áldozni, természetesen nem az összes költséget felvállalva. 
 
Kutasi Ferenc: Igaz az is, hogy nemcsak a földhasználók érdeke ez, hiszen az egész lakosság 
részesedhetne ennek a hasznából. Mi lenne, ha a mezőőri járulékot a kommunális adóban 
szednénk be? 
 
Szabó Gellért: Azt nem lehet, mert a kommunális adó csak a lakóingatlanok után vethető ki, de 
papíron tudja vállalni az önkormányzat a mezőőri szolgálat teljes költségét úgy, hogy alapítványi 
hozzájárulásként kérnénk a pénzt mindenkitől, és közrendvédelemre is tudnánk fordítani a befolyt 
összeget. Ezzel kapcsolatban a probléma azokkal van, akik csak annyira kötődnek a 
településhez, hogy elvetnek és learatnak. Javaslom, hogy készítsünk egy statisztikát, hogy milyen 
a helybeli és nem helybeli földhasználók aránya. 
 
Bimbó Ferenc: Lehet, hogy először meg kellene pályáztatni az állást, hogy egyáltalán találunk-e 
rá megfelelő személyt, nevezetesen akinek tekintélye és becsülete is van. 
 
Kutasi Ferenc: Ezt lehetne nagyon hatékonyan végezni a polgárőrséggel együtt. Gyenge pontja 
a finanszírozás és a megfelelő ember. Lehetne erről tájékoztatni a lakosságot a Hírmondón 
keresztül is, vagy a nemzeti együttműködésen beszélni róla.  
 
Szabó Gellért: Javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg azzal, hogy a földtulajdonosok 
költsége tekintetében a részleteket dolgozza ki. 
 
A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták: 
 
18/2013. ökt. hat. 
Mezőőri szolgálat felállítása. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a mezőőri szolgálat 
felállításával kapcsolatosan a fenntartás költségét illetően a részleteket dolgozza ki. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 
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6. napirendi pont 
Kutasi Ferenc településfejlesztő ismerteti önkormányzati nonprofit kft. alapításával kapcsolatos 
előterjesztését, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 6. számú melléklet).  
Kiegészítésül elmondja, arra vonatkozóan kérné a képviselő-testület döntését, hogy egyáltalán 
belevágjunk-e ebbe, és ha igen, akkor célszerű lenne átgondolni, hogy milyen feladatot lehetne 
ellátni esetleg egy vállalkozás keretében jobban, mint ahogyan az önkormányzat tudja. A skála 
elég széles, így a parkok, közterületek karbantartása-fenntartása, temető fenntartása, közterület-
használat, de például önkormányzati tulajdonú feldolgozó üzem vagy tejüzem létrehozása is.  
 
Béni Sándor: Támogatom a kft. létrehozását, de óvatosnak kell lenni, mert egy kicsi feldolgozó a 
nagy áruházláncokkal versenyezni nem képes. 
 
Kutasi Ferenc: A tejüzemmel kapcsolatban megkeresett egy illető, aki elmondta, hogy neki ez a 
szakmája, 3-4 üzemet épített már. Nagy keresleti piaccal rendelkezik. Budapesten nagy 
fogyasztói piacokon értékesít házi jellegű termékeket, olyanokat, amelyek nem kaphatók a 
bevásárló központokban. Nagy lehetőség lenne benne, de anyagi forrása nincs újabb beruházást 
megvalósítani. 
 
Szabó Gellért: Azt, hogy milyen feladatokat lehetne vállalkozásban ellátni, még kiegészíteném 
azzal, hogy az alapítványunk pályázaton nyert útjavítás céljára egy MTZ-t homlokrakodóval és 
pótkocsival, amely már kifizetésre is került és hamarosan meg fog érkezni. Ezzel az alapítvány 
életében olyan helyzet áll elő, hogy ezt a vagyont működtetni kell. Ez a kényszerhelyzet fontos 
tényező lehet a non-profit kft. alakításának eldöntésében. 
 
Bimbó Ferenc: Támogatom a non-profit kft. létrehozását, de nem biztos, hogy szerencsés lenne 
a tejfeldolgozó, ha olyan oldalról közelítjük meg, hogy ebből hány szentkirályi tehenes gazda 
profitál, mert minimális a tehéntartók száma a községben. Nem tudom, hány szentkirályi gazda 
hordja ide a tejet. Savanyúságot előállító üzemből lehet, hogy több gazda profitálhatna. 
 
Béni Sándor: Új tehéntartókra számítani nem nagyon lehet. Aki egyszer abbahagyta, nem fogja 
újra elkezdeni. Az utóbbi három évre az volt a jellemző, hogy ilyen takarmányárak mellett 
értelmetlen dolog jószágot tartani. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: De a tejfeldolgozóhoz már van olyan személy, aki azt csinálná. 
 
Kutasi Ferenc: A focipálya volna a helye az épületnek, mely bérbe lenne adva a vállalkozásnak, 
és az ebből származó bevétel lenne az önkormányzat haszna. 3-5 embernek tudna munkát 
biztosítani. 
 
Béni Sándor: Pályázat útján épült létesítmény bérbe adható? 
 
Kutasi Ferenc: Igen, ezt megkérdeztem. Ez egy 50 millió forintos beruházás volna, amelyhez 10 
%-os önerő szükséges.  
 
Szabó Gellért: A határozat-tervezet 2. és 3. bekezdésének elfogadását javaslom, az 1. és a 4. 
bekezdést ki kell hagyni. A határidőt pedig május 15-re javaslom módosítani. 
 
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2013. ökt. hat. 
Önkormányzati tulajdonú non-profit 
gazdasági társaság létrehozása. 

                        H a t á r o z a t 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gazdasági társaság 
létrehozásához szükséges előzetes számítások és megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésére vonatkozó három ajánlat bekérésére, illetve az 
összességében legkedvezőbb ajánlattevővel megbízási szerződés megkötésére. 
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A képviselő-testület a szerződés teljesítéséhez szükséges forrást a 2013. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2013. május 15. 
Felelős: Szabó Gellért polgármester 

 
7. napirendi pont 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a Rendezési Terv módosításával kapcsolatos 
fejleményekről, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 5. és 7. számú mellékletek). 
 
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2013. ökt. hat. 
Településrendezési terv és helyi építési  
szabályzat módosításának egyeztetése. 
 

H a t á r o z a t 
 

Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete a településrendezési terv és helyi 
építési szabályzat módosításának épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
2012. december 31-én hatályos 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9.§ (2) 
bekezdés szerinti előzetes egyeztetéséről szóló polgármesteri tájékoztatót megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Állami Főépítész VI-D-002/51-6/2012. és CSD/01/81-1/2013.számú 
állásfoglalásaira  

               1.1. Települési főépítész alkalmazására nincs anyagi lehetősége. 
 

        1.2. a) jelű módosítással kapcsolatban: (415/10 hrsz-ú telek)  
Kezdeményezését változatlanul fenntartja a következő indokok miatt: 

                   - az iskola sportterülete a község közösségi sport igényeit kielégíti, 
       - gazdaságfejlesztési szempontból elengedhetetlen a községi tulajdonú gazdasági 

terület kijelölése a helyi termékek feldolgozásának és piacra jutásának megsegítésére 
valamint a foglalkoztatottság növelésére. 

       A gazdasági terület és a lakóterület közé kerüljön zöldsáv. 
 

1.3. b) jelű módosítással kapcsolatban: (0168/111 hrsz-ú telek) 
   Meglévő vállalkozás fejlesztését szolgálja, másutt nem valósítható meg, helyhez 

kötöttnek minősíthető. 
 Az „egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet 1. § (3) bekezdése és 3. § alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja 
indokoltnak, mivel 

               - a módosítás csak a település egy részére terjed ki, 
  - a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. § (2) bekezdés alá 
tartozó környezet-használatot jelentő tevékenységet. 

 
        1.4. Az 1) jelű módosítást kezdeményező telektulajdonossal egyeztetve a környezeti 

illeszkedésre való tekintettel (falusias lakóterületi környezeti feltételek teljesítése miatt) a 
módosítás maradjon el. 

 
        2. Katasztrófavédelmi Igazgatóság M-201/2010.12-6/2012.TRT és 72-2/2013/EHAT 

számú állásfoglalásaira: 
A belvízveszélyes területek lehatárolását el kell végezni. 

 
    3. Örökségvédelmi Szerv I-B-001/6672-2/2012. és BK-05D/008/166-2/2013. számú 

állásfoglalásaira:  
A b) jelű módosításhoz régészeti hatástanulmány készítendő, a régészeti adatok 
beszerzéséről és rendezési tervi bevezetéséről gondoskodni kell. 
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4. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 3590-2/2012. számú állásfoglalására: 
A c) jelű módosítás (0259/15 hrsz-ú telek) jogszabályba ütközik, ezért maradjon el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
8. napirendi pont 
Szabó Gellért: Ismerteti a képviselő-testület ez évi munkatervére vonatkozó előterjesztését, 
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 5. számú melléklet). 
 
Kutasi Ferenc: Javasolja december hónapban a településfejlesztő munkájáról szóló 
tájékoztatást. 
 
A képviselő-testület a munkatervet egyhangúlag jóváhagyta az előterjesztésben foglaltak szerint 
az elhangzott kiegészítéssel, és az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2013. ökt. hat. 
A képviselő-testület 2013. évi 
munkatervének jóváhagyása. 
 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyta a 2013. évre vonatkozó munkatervét az előterjesztésben 
foglaltak szerint az elhangzott kiegészítéssel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
9. napirendi pont 
 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését az önkormányzat és a „Szentkirályért” Közalapítvány 
között korábban létrejött Feladat-ellátási Megállapodás módosításáról, mely a jogszabályi 
hivatkozás változása, az önkormányzat adószámának megváltozása, és a tulajdonában lévő 
vagyon változása miatt vált indokolttá.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a megállapodás módosításával, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
22/2013. ökt. hat. 
A „Szentkirályért” Közalapítvány 
Feladat-ellátási Megállapodás módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyta az Önkormányzat és a „Szentkirályért” Közalapítvány 
között korábban létrejött Feladat-ellátási Megállapodás módosítását az előterjesztésben 
foglaltak szerint. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a Szentkirályért Közalapítvány alapító okiratának 
módosításáról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 5. számú melléklet). 
A tervezet további módosítását javasolja az alábbiak szerint: 
A 3. pont utolsó sorában a „nem végezhet” helyett „végezhet”.  
A 4. pont szövege helyesen: „A Közalapítvány vagyona a „Szentkirályért” Közalapítvány 
bankszámláján és pénztárában levő teljes pénzösszeg, valamint a tulajdonában lévő dologi 
vagyontárgyak.” 
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Az 5. pontban az elnök lakcíme: Szentkirály, Dózsa Gy. u. 11. szám, Kozma Sándorné neve 
helyesen: Tóth Emília, Jánosy Jenő lakcíme: Dózsa Gy. u. 13. 
A 6. pontban az elnök lakcíme: Szentkirály, Dózsa Gy. u. 11. 
A 18. pont szövege helyesen: „A Közalapítvány a törvényben (a Ptk.-ban) meghatározott 
feltételek beállta esetén, valamint abban az esetben szűnik meg, ha a kezelő – vezető – szerv a 
Közalapítvány teljes vagyonának felhasználásáról hoz döntést.” 
 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását egyhangúlag elfogadta a fenti módosító 
javaslatokkal, és az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2013. ökt. hat. 
„Szentkirályért” Közalapítvány 
alapító okiratának módosítása. 

H a t á r o z a t 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Szentkirályért” 
Közalapítvány módosított alapító okiratát az alábbi tartalommal módosítja.  
 
1.) A Közalapítvány neve: „Szentkirályért” Közalapítvány 
 
2.) A Közalapítvány székhelye: 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13. 
 
3.) A Közalapítvány célja: Szentkirály Község Önkormányzata számára a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban. Mötv.) 13.§ (1) 
bekezdésének 2. pontjában előírt kötelezettségek közül a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, a Közalapítvány és az Önkormányzat között 2006. április 27-én 
létrejött módosított megállapodás keretében.  
A Közalapítvány ezen felül közhasznú tevékenységet végez az Önkormányzatnak az 
Mötv. 13. § (1) bekezdésében rögzített településfejlesztési (1. pont), településüzemeltetési 
(2. pont), egészségügyi (3. pont), kulturális (7. pont), szociális (8. pont), helyi környezet- és 
természetvédelmi (11 pont), sport, és ifjúsági (15. pont), települési közbiztonsági (17. 
pont), hulladékgazdálkodási (19. pont) továbbá a helyi közoktatás közfeladatainak 
költségeihez a kapott támogatások, adományok felhasználásával pénzbeli hozzájárulást 
biztosítva.  
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. Eredményt 
nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységére fordítja. 
 
 
4.) A Közalapítvány vagyona a „Szentkirályért” Közalapítvány bankszámláján és 
pénztárában levő teljes pénzösszeg, valamint a tulajdonában lévő dologi vagyontárgyak.  
 
5.) A Közalapítvány kezelője - vezető szerve - 7 tagú Kuratórium, a következő személyi 
összetétellel: 
 elnök: Kovács István          (Szentkirály, Dózsa Gy. u.11.) 
 tagok Jánosy Jenő          (Szentkirály, Dózsa Gy. u.13.) 
  Kutasi István          (Szentkirály, Alkotmány u. 28.) 
  Tóth Emília          (Szentkirály, Sallai u. 1/A.) 
  Kozma-Gyenes Tünde        (Szentkirály, Kossuth Lajos u. 6.) 
  Bimbó Ferenc önkormányzati képviselő (Szentkirály, Dózsa Gy. u. 43.) 

Szabó Gellért önkormányzati képviselő  (Kecskemét, Hitel u. 10.) 
 
6.) A Közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke: Kovács István, Szentkirály, Dózsa 
Gy. u. 11. szám alatti lakos. 
 
7.) A bankszámla felett Kovács István elnök, Bimbó Ferenc illetve Szabó Gellért 
kuratóriumi tagok közül bármely két személy együttesen rendelkezhet. 
 
8.) A fentebbi 3.) pontban megjelölt helyi önkormányzati közfeladatok ellátása körében 



 11 

felmerülő pénzbeli hozzájárulási konkrét igényekről a Kuratórium elnöke tájékoztatja a 
kezelő - vezető szervet. 
 
9.) A vezető szerv szükség szerint, de évi legalább kettő alkalommal ülésezik. 
Összehívásáról – a napirend egyidejű közlésével – az elnök a tagoknak az ülést 
megelőzően legalább 5 nappal küldött meghívóval gondoskodik. Az ülések nyilvánosak. A 
határozatképességhez a tagok többségének jelenléte szükséges. A határozathozatal nyílt 
szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével történik, szavazategyenlőség 
esetén a döntéshozatalt meg kell ismételni. Döntéseit a Kuratórium az érintettekkel 
írásban, postai úton vagy hirdetményben közli, és a helyben szokásos módon 
nyilvánosságra hozza. 
 
10.) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül, illetve bármilyen anyagi előnyben részesül.  
A Kuratóriumnak nem lehet tagja olyan személy – a közhasznú szervezet megszűnését 
követő három évig – aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amellyel szemben az állami adó- 
és vámhatóság bármely jogerős elmarasztaló intézkedést alkalmazott.  
A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt.  
 
11.) A vezető szerv gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntéseinek 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 
megállapítható. Gondoskodik továbbá a közalapítványi bevételek és kiadások (költségek) 
összegszerű folyamatos nyilvántartásáról, az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával 
egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elkészítéséről, ezek letétbe helyezéséről és a helyi 
sajtó útján történő közzétételéről. Az éves beszámolóba és közhasznúsági mellékletbe 
bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 
 
12.) Működésének (tevékenységének) legfontosabb adatait a Közalapítvány a helyi sajtó 
útján is nyilvánosságra hozza. A működés során keletkezett személyes adatokat nem 
tartalmazó iratok megismerését bárki, a személyes vonatkozásúakét az adat-tulajdonos 
személy a Kuratórium elnökétől kérheti. 
 
13.) A Közalapítvány nyitott. A 3.) pontban megjelölt célok megvalósulását bárki 
támogathatja postai úton, vagy közvetlenül tett befizetéssel. 
 
14.) A Kuratórium Felügyelő Szerve a Szentkirály Községi Önkormányzat képviselő-
testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága az alábbi személyi összetétellel: 
 
 elnök:  Vörös Dezső képviselő Szentkirály, Dózsa Gy. u. 17. 
 tagok:  Béni Sándor képviselő Szentkirály, Felső 147/a. 

Pájerné Váczi Terézia Szentkirály, Sallai u. 1/c. 
 
Nem lehet a Felügyelő Szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki  
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,  
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik,  
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – illetve  
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
A Felügyelő Szerv valamennyi tagja jogosult a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal 
részt venni, a Közalapítvány működésére és gazdálkodására vonatkozó valamennyi iratba 
betekinteni, azzal kapcsolatban a Kuratórium bármely tagjától, önkéntes segítőktől 
felvilágosítást kérni, akik azt 30 napon belül lehetőleg írásban kötelesek megadni. 
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A Felügyelő Szerv évente legalább egyszer ülésezik, összehívásáról az elnök a tagoknak 
az ülést megelőzően legalább 3 nappal küldött meghívóval gondoskodik. 
Határozatképessége a tagok közül legalább 3 személynek a jelenléte esetén biztosított. 
Döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Az ülésről a határozatokat is 
tartalmazó Emlékeztető készül. 
A Kuratórium a Közalapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét csak a 
Felügyelő Szerv előzetes egyetértésével hagyhatja jóvá, melyet annak képviselője 
előzetesen, vagy az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet tárgyaló ülésen 
írásban közöl. 
 
15.) A Közalapítvány pártoktól független, azoktól támogatást (adományt) nem fogad el, és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati választáson jelöltet nem állít. 
 
16. Az alapító rendelkezése szerint minden év december 20. napjához legközelebb eső 
vasárnapon, sorsolás útján legalább 10 befizető (támogató) természetes személy részére 
a megelőző sorsolás időpontját követő éves időszak befizetéseiből befolyt teljes összeg 5 
%-a – de legfeljebb Egymillió forint – egyenlő részletekben kifizetésre kerül. A nyertesek 
számát a Kuratórium annak figyelembevételével állapítja meg, hogy az egy személyre jutó 
nyereség összege az 50.000.- forintot minél inkább közelítse, de ne haladja meg. 
 
17.) A közhasznú jogállás megszüntetésére a 2011. évi CLXXV. tv. 49-50. §-aiban 
foglaltak az irányadók. 
 
18.) A Közalapítvány a törvényben (a Ptk.-ban) meghatározott feltételek beállta esetén, 
valamint abban az esetben szűnik meg, ha a kezelő – vezető – szerv a közalapítvány 
teljes vagyonának felhasználásáról hoz döntést. 
 

Szabó Gellért: E napirendi ponthoz kapcsolódóan tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kuratórium 
tagja, Kiss Istvánné lemondott tisztségéről, helyére a jelöltekkel történt előzetes egyeztetés 
alapján javasolja Kozma-Gyenes Tünde, vagy Szakállné Szabó Ildikó községi lakosunkat. 
További jelöltek ajánlására van lehetőség. Kéri a képviselőket, hogy a további jelöltekre 
vonatkozó javaslatukat tegyék meg. 
Kuratóriumi tagnak más személyre javaslat nem hangzott el. 
 
A jelöltek közül titkos szavazás útján javaslom megválasztani a kuratórium új tagját. 
A titkos szavazáshoz választani kell egy Szavazatszámláló Bizottságot. Megtörténik a szavazás, 
és többségi szavazat alapján lehet valamelyikük a kuratórium új tagja. 
 
Szavazatszámláló Bizottság elnökének javasolja Takácsné Kis Márta, tagjainak Kovácsné Lázár 
Ilona és Bimbó Ferenc képviselőtagokat. 
 
A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták: 
 
24/2013. ökt. hat. 
Szavazatszámláló Bizottság 
választása. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület a „Szentkirályért” Közalapítvány kuratóriuma új 
tagjának megválasztásához Szavazatszámláló Bizottság elnökének 
Takácsné Kis Márta, tagjainak Kovácsné Lázár Ilona és Bimbó Ferenc 
képviselőtagokat jelölte ki. 
 

Ezután a titkos szavazásra került sor, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
Szabó Gellért: Szavazásra bocsátja a szavazás eredményét. Megállapítja, hogy a képviselőtagok 
egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták: 
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25/2013. ökt. hat. 
Közalapítvány kuratóriumi 
tagjának megválasztása. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület a „Szentkirályért” Közalapítvány kuratóriumi tagjának 
Kozma-Gyenes Tünde Szentkirály, Kossuth L. u. 6. szám alatti lakost 
megválasztotta. 
 

10. napirendi pont 
Szabó Gellért: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy önkormányzatunk a Szentkirályért 
Közalapítványtól a folyó évben összesen 17,5 millió + 1,9 millió forint kamatmentes kölcsönt kért 
és kapott, legkésőbb folyó év végéig történő visszafizetéssel, ugyanis e nélkül a segítség nélkül 
nem tudtuk volna esedékes fizetési kötelezettségeinket teljesíteni. A mai napig 12,5 millió forintot 
vissza is fizettünk már az alapítványnak, és bevételeink függvényében a fennmaradó összeg 
mielőbbi visszafizetésére törekszünk. Kérem a képviselőtársakat a kölcsönügylet jóváhagyására. 
 
A fentieket a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták: 
 
26/2013. ökt. hat. 
Kamatmentes kölcsön a  
Szentkirályért Közalapítványtól. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a „Szentkirályért” 
Közalapítvány 19.400 ezer forint pénzeszköz ideiglenes átadását biztosítja az 
Önkormányzat részére kamat felszámítása nélkül, legkésőbb 2013. december 31-i 
visszafizetési határidővel, az önkormányzati közfeladatok ellátásában átmenetileg 
jelentkező pénzügyi gondok elhárításának céljával. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 

(Takácsné Kis Márta képviselőtag eltávozott.) 
 
Kutasi Ferenc: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzati közfeladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatásokról idén is megjelent a BM rendelet. Tavaly ebből a keretből történt a 
Sportcsarnok felújítása. Most három jogcím közül egyet lehet választani, melyből az Óvoda 
épületének felújítása látszik megvalósíthatónak. A pályázat önerőt nem igényel, mivel nem 
tartozunk az adósságkonszolidációban érintett települések közé. A pályázaton nyert összeget 
előre megkapják a nyertesek. A benyújtási határidő május 2. Az Óvoda bővítésére, 
korszerűsítésére készítettem egy tervet. Az eddig nem cserélt nyílászárókat cserélnénk ki. 
Lábazatot, homlokzatot, födémet szigetelnénk. A belső épületgépészeten belül a hibás 
villanyvezetékeket cserélnénk ki, a mosdóknak a víz-, és szennyvízelvezetését tervezzük, esetleg 
burkolatot javítanánk, és még 10 % eszközt is hozzátehetünk az összes költségvetéshez. A 
pályázatnak kitétele, hogy az építési rész 5 %-a erejéig igénybe kell venni közfoglalkoztatottakat, 
ugyanúgy mint az elmúlt évben a Sportcsarnok felújításánál. 
 
Vörös Dezső: A konyhát nem vehetjük bele? 
 
Kutasi Ferenc: A konyhát nem, mert mint intézményt leválasztottuk az óvodától, és az 
önkormányzathoz tartozik. De mivel egy épületben van az óvodával, a hőszigetelését 
megcsinálnánk, plusz bővítenénk az óvodát egy sószobával, illetve egy picike mosdóval, hogy 
amikor az óvoda zárva van, akkor is lehessen használni. Még annyi változtatást szeretnénk, hogy 
az óvodavezető irodáján lévő ajtó meg lenne szüntetve, be lenne falazva és az óvoda bejáratához 
egy előtetőt építenénk. A dolog szépséghibája, hogy a pályázattal elsősorban a hőszigetelést, 
nyílászáró cserét támogatnák, a bővítés támogatása kérdéses. Ha nem akarunk közbeszerzést, 
akkor nettó 15 millió forint alatt kell maradni. A pályázat benyújtásához tervezői költségbecslés 
szükséges, kalkulációt nem kérnek. 
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Vörös Dezső: Arról már korábban is volt szó, hogy a tető sem jó, azt is meg kellene nézetni 
szakemberrel. 
 
Szabó Gellért: Ehhez hozzátartozik még, hogy az iskola igazgatója is felkeresett azzal, hogy az 
iskolára is ráférne a felújítás, főként a Betonyp épületre. 
 
Kutasi Ferenc: Az iskolát nem lehet beletenni, mert már nem önkormányzati kötelező feladat. 
 
Ezután a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a pályázat benyújtásával, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
27/2013. ökt. hat. 
Napközi Otthonos Óvoda felújítására 
pályázat benyújtása. 

H a t á r o z a t 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
egyetért a 8/2013. (III.29.) BM rendelet szerinti kötelező önkormányzati feladatot 
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen a Napközi Otthonos Óvoda 
felújítására pályázat benyújtásával.  
A pályázat saját költségvetési hozzájárulást (önerőt) nem igényel.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Gellért polgármester 
 

Szabó Gellért: Ismerteti a gázenergia megtakarításról szóló előterjesztését, melyet a 
képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 5. számú melléklet). 
 
Kutasi Ferenc: Hiányzik még a fűtőanyag-tároló raktár, amelyet az önkormányzat udvarába 
tervezünk. Egyelőre nem tudom, hogy honnan lesz rá pénz. 
 
Szabó Gellért: Azt már úgy kellene megépíteni, hogy a traktornak, autóknak is legyen benne 
helye. Azonban ahhoz, hogy oda bevihető legyen a fűtőanyag, hamarosan el kellene kezdeni az 
építkezést.  
 
Kovácsné Lázár Ilona: Én a gázcseretelepen javasolnám a fűtőanyagot raktározni.   
 
Vörös Dezső: Én is inkább oda tenném, mint az önkormányzat udvarába. Legalább nem 
maradna az sem kihasználatlan.  
 
Bimbó Ferenc: A vízműnek a területe is jó lenne erre a célra, mert egy komoly tároló építése nem 
kevés pénz.  
 
Kutasi Ferenc: Fontos még a kémény felülvizsgálatának elvégzése is, mivel új fűtőeszköz 
beállítása esetén újra kell terveztetni a kéményt. A régi kéménybe nem szabad ilyen kazánokat 
bekötni. Béléscsövet kell majd a kéménybe behúzni. 
 
Szabó Gellért: A fűtők többletmunkájára vonatkozóan javaslom, hogy 2013. február 15-től április 
15-ig és 2013. október 15-től 2014. április 15-ig szólóan az iskola fűtője részére havi 15 ezer 
forint, az óvoda fűtője részére havi 10 ezer forint juttatást biztosítsunk, mely a járulékaival együtt 
összesen 381 ezer forint volna. Adhatnánk ezt az összeget utalványban is vagy megosztva, 
ahogyan nekik kedvezőbb. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
28/2013. ökt. hat. 
Fűtők többletmunkájáért 
többletjuttatás megállapítása. 
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H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fűtési időszak tartamára – 2013. 
február 15-től 2013. április 15-ig és 2013. október 15-től 2014. április 15-ig – az 
általános iskola fűtője havi 15.000.- forint, az óvoda fűtője havi 10.000.- Ft 
pluszjuttatásban részesüljön a biokazánok üzemeltetésével kapcsolatos 
többletmunkájukra tekintettel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

Szabó Gellért: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a megnövekedett pénzügyi, költségvetési 
előadói és más adminisztrációs feladatok ellátása miatt egy fő pénzügyi előadó közfoglalkoztatás 
keretében történő alkalmazására nyújtottunk be pályázatot a Munkaügyi Központhoz, amely 100 
%-os támogatást nyújt az illető június 23-ig történő foglalkoztatásához.  
 
dr. Lajos Krisztina: Ismerteti előterjesztését a Tiszakécske Város és Környéke Szociális 
Feladatellátó Társulás megszüntetéséről, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 8. 
számú melléklet). 
 
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2013. ökt. hat. 
Szociális Feladatellátó Társulás 
megszüntetése. 

      H a t á r o z a t 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Magyarország 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a 
Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás 2013. június 30. napjával 
történő megszüntetésével. Felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat 
aláírására. 

 
Határidő: a fentiek szerint 
Felelős: Szabó Gellért polgármester 

 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a településüzemeltetési munkák irányítására vonatkozó 
változtatási javaslatról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 7. számú melléklet). 
 
Kovácsné Lázár Ilona: A másik tanyagondnokkal úgy osztottuk be a munkát, hogy nekem 
maradna időm a településüzemeltetési munkák koordinálására, felügyeletére a hatékonyság 
növelése céljából. Tapasztalatom szerint vannak olyan emberek, akikre oda kell figyelni, a 
munkájukat számon kell kérni. Természetesen bármelyik területre, ha kell ember, mehetnek és 
tehetik a dolgukat.  
 
Kutasi Ferenc: Beszéltünk erről a dologról a tanyagondnokkal, ez tulajdonképpen 
munkakörbővítés lenne, plusz egy sor a munkaköri leírásában. Azért került a testület elé, hogy 
megfelelő súlya legyen, mivel általában rossz néven veszik az emberek, ha a munkájukra 
odafigyelnek. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: Említette még, hogy a település komposztálója megtelt, beszélt az 
illetékessel, aki ígérte, hogy két héten belül ledarálja, és el is szállítja. Továbbá tud olyan 
személyről, aki az agrofóliák megsemmisítésével foglalkozik. 
 
A képviselő-testület jóváhagyta a tanyagondnok munka- és jogkörének bővítését a 
településüzemeltetés egyes koordinációs feladataival. 
 
Szabó Gellért: Ismerteti a Mintamenza Programról szóló előterjesztését, melyet a képviselőtagok 
írásban megkaptak (lásd 7. számú melléklet). 
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Kiegészítésül elmondja, hogy szemléletváltást szeretnének a közétkeztetésben, erre vonatkozóan 
ajánlásokat végeznek, és annyit valósít meg belőle az önkormányzat, amennyit akar. Az 
élelmezésvezetőnk is lelkesedik iránta.  
 
A képviselő-testület egyetértett az előterjesztéssel, és hozzájárult a Programba való belépéshez. 
 
Vörös Dezső: Jelezte, hogy a Magyarok Szövetsége részéről felmerült a katolikus templom előtti 
parkban a műemlék körüli virágágyásnak Nagy-Magyarország térképére történő kialakítása. 
A képviselők megvalósíthatónak tartják az elképzelést. 
 
Szabó Gellért: A rezsicsökkentéssel kapcsolatos országos akcióról tájékoztatja a jelenlévőket 
kérve a képviselők segítségét az aláírásgyűjtésben. 
 
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 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: a Szentkirályi Művelődési Házban 2013. április 11-én (csütörtökön) a „Szentkirályért” 
Közalapítvány kuratóriuma tagjának megválasztásával kapcsolatban tartott titkos szavazásról. 
 
A titkos szavazás kezdete: 19,30 óra. 
A titkos szavazás vége: 19,40 óra. 
 
 
A szavazatszámláló bizottság elnöke: Takácsné Kis Márta képviselőtag 
A szavazatszámláló bizottság tagjai:   Kovácsné Lázár Ilona képviselőtag 
        Bimbó Ferenc képviselőtag  
 
 
 
Takácsné Kis Márta: ismerteti a szavazás módját. A szavazólapon két jelölt 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. 
 
Kiosztásra kerülnek a szavazólapok. A szavazás idejére a polgármester szünetet rendel el. 
 
A titkos szavazás a Művelődési Ház egyik helyiségében, urna igénybevételével történik.  
 
A szavazatok összesítése után Takácsné Kis Márta ismerteti a szavazás eredményét: 7 szavazat 
érkezett be, mind a 7 szavazat érvényes. A szavazatok megoszlása: Kozma-Gyenes Tünde 6 
szavazatot, Szakállné Szabó Ildikó 1 szavazatot kapott.  
 
A szavazatok alapján Kozma-Gyenes Tünde lett a „Szentkirályért” Közalapítvány kuratóriumának 
új tagja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

   Takácsné Kis Márta             Bimbó Ferenc               Kovácsné Lázár Ilona  
                  SZB.elnöke                        SZB. tagja                          SZB. tagja 


