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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 2-án 
(pénteken) 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi Ferenc alpolgármester, Bimbó Ferenc, 

Kovácsné Lázár Ilona, és Takácsné Kis Márta képviselőtagok. 
 

 
Külön meghívottak: dr. Lajos Krisztina aljegyző, Pekár Renáta a gyermekjóléti szolgálat 

családgondozója, Gergely Attiláné közművelődési felelős, Jánosy Jenő a 
„Szentkirályért” Közalapítvány kuratóriumának tagja. 

 
 
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).  
Az „Egyebek” napirendi pont keretében szeretne döntést hozni a településfejlesztő béremeléséről.  
Ezen kívül néhány aktuális  dologgal kapcsolatban tájékoztatná a jelenlévőket. 
Kovácsné Lázár Ilona: A Szent Király Szövetségi találkozóval kapcsolatban lenne felvetése.  
A módosító javaslatokat a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagyták. 
 
1. napirendi pont 
Szabó Gellért: A Helyi Esélyegyenlőségi Program kiegészítéseként elmondja, hogy új ez a terület, 
de nem ez az első dolog, amivel újdonságként találkozunk. Azt hiszem fontos az, hogy ezt a 
Programot a képviselő-testület megismerje és elfogadja, de még fontosabb, hogy ne csak egy papír 
legyen a fiókban, hanem gyakorlati iránymutatásokat is tartalmazzon. A Program két részből áll, 
tartalmaz egy helyzetföltárást és van egy intézkedési terv része is. 
 
Kutasi Ferenc településfejlesztő elmondja, hogy minden önkormányzatnak Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot kell elfogadnia, ugyanis ennek hiányában uniós pályázatot nem lehet benyújtani. Az 
eddigi uniós pályázatokhoz is szükség volt egy másik dokumentumra, az un. Esélyegyenlőségi 
Tervre. Most ezt az egészet integrálnánk, és egybe lenne szerkesztve az egész településre 
vonatkozóan.  
 
Ezután a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
49/2013. ökt. hat. 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 
jóváhagyása. 

                             
                H a t á r o z a t 

 
A képviselő-testület jóváhagyta a település Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját az előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
2. napirendi pont 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a közterület-használatról szóló helyi rendelet 
módosításáról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet). 
Kiegészítésül elmondja, hogy a rendelet-tervezet 1. § (5) bekezdése tartalmaz egy kipontozott 
részt, ahol a képviselő-testület nevezhet meg a filmforgatás szempontjából kiemelt területet. Ha 
nem kíván ilyen területet megnevezni, akkor javasolja ezt a pontot kihagyni a rendeletből. 
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A rendelet-tervezetet a képviselőtagok 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
jóváhagyták az elhangzott módosító javaslattal, és az alábbi rendeletet alkották: 
 
5/2013. (VIII.2.) önkormányzati rendelet 
A közterület-használatról és közterület-használati díj 
megállapításáról, a „Szentkirály Napja” rendezvényen 
érvényes helyfoglalási díjakról szóló 7/2004. (IV.2.) 
ökt. rendelet módosításáról. 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a közterület-használatról és 
közterület-használati díj megállapításáról, a „Szentkirály Napja” rendezvényen 
érvényes helyfoglalási díjakról szóló 7/2004. (IV.2.) ökt. rendelet módosítását 
tartalmazó 
 

r e n d e l é t  
 

az elhangzott módosító javaslattal. 
 
A rendelet teljes szövegét a 3. számú melléklet tartalmazza. 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

3. napirendi pont 
dr. Lajos Krisztina aljegyző ismerteti előterjesztését a gyermekjóléti szolgálat szakmai 
programjának módosításáról. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság elkészítette a 
szakvéleményét, mely szerint a Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját kiegészíteni és 
átdolgozni kell, az ellátandó területre jellemzőit, egyedi sajátosságokat is tartalmaznia kell. Ezen 
javaslat alapján a  módosítások bekerültek a szakmai programba,  melyet a képviselőtagok írásban 
megkaptak (lásd 2. számú melléklet). 
 
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2013. ökt. hat. 
Gyermekjóléti Szolgálat módosított 
szakmai programjának jóváhagyása. 
 

             H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyta a Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai 
programját az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 
4. napirendi pont 
dr. Lajos Krisztina ismerteti előterjesztését a tanyagondnoki szolgálatok szakmai programjának 
módosításáról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 2. számú melléklet). 
A tanyagondnoki szolgáltatást a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 8. számú mellékletében 

található tevékenységnapló vezetésével dokumentálják a tanyagondnokok. A formanyomtatvány 9. 

pontja tartalmazza a szolgáltatást igénybevevő aláírást. A tevékenységnapló ellátott általi aláírása a 

fenntartó döntése alapján mellőzhető.  

 
A képviselőtagok az előterjesztést 4 szavazattal, 1 tartózkodással jóváhagyták, és az alábbi 
határozatot hozták: 
 
51/2013. ökt. hat. 
Tanyagondnoki szolgálatok szakmai 
programjának módosítása. 
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                 H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyta a tanyagondnoki szolgálatok szakmai 
programjának módosítását, nevezetesen, hogy 2013. augusztus 5-től kezdődően 
a tevékenységi naplóban az elvégzett szolgáltatást az igénybevevővel igazoltatni 
nem kell. 
 
Felelősök: tanyagondnokok 
Határidő: folyamatos 

 
5. napirendi pont 
Szabó Gellért: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megtörtént a Kordik bekötőútnak a martaszfaltos 
borítása, illetve az Árpád fejedelem utcának a felületi lezárása. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést 
a 2. számú melléklet tartalmazza. 
A kocséri úttal kapcsolatban elmondja, hogy annak felújítása is fontos volna. A kivitelezővel több 
alkalommal is végig járták az egész utat. Van már árajánlat is, melyet szó szerint ismertet. Lényege, 
hogy 2.500.- Ft + áfa/m2 az ár, 4.500 fm útról van szó a volt Alkotmány telep és a Győrfi bekötőút 
között. Ott lenne 1 méteres szélesítés, melynek bruttó költsége 14.287.500.- Ft. Ha a kecskeméti 
útig meg akarjuk csináltatni, akkor a költség több mint 15 millió forint lenne. Ismerősöktől 
érdeklődtem, referenciát kértem a cégről. Erre az ajánlatra mondhatunk igent is, és akkor elköltjük a 
falu pénzét, de mondhatunk rá nemet is, és akkor megmarad a pénzünk, és a gondunk is az úttal 
kapcsolatban. 
 
Jánosy Jenő kuratóriumi tag elmondja, hogy az ajánlat műszaki része korrekt és árban is kedvező. 
Ilyen martaszfaltos terítést finisherrel már más településen is alkalmaztunk, sőt autópályán is 
csinálták már. Nagyon jó módszer. Az aszfaltnak a felső rétegét használják fel újra, amely erősebb, 
jobb a minősége, mint az alatta lévő rétegnek, így ezzel is erősebb lesz az út. Megnéztem a Kordik 
bekötőúton végzett útjavítási munkát is, a vastagsága is, és a minősége is nagyon megfelelő. 
Szakmai szempontból – az anyagi kereteinket figyelembe véve – úgy van megcsinálva, ahogyan 
kell. Ha nincs arra pénze az önkormányzatnak, hogy aszfaltszőnyeget terítsen az útra, akkor ez a 
módszer kiváló. A Kordik úton meg kell csinálni a padkát is, hogy ne töredezzen le az út. A Vakond 
Kft-től lehetne egy locsoló kocsit kérni, és azzal locsolni a padkát. Az időjárás is nagyon kedvező 
most az útépítésekre, mert ilyen melegben tömörödik legjobban az aszfalt. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: A kocséri út esetében a javítást követően valami hatékonyabb módszert 
kellene kitalálni arra, hogy a nagy súlyú autók ne nyomják szét, mert akkor két év múlva újra 
csináltathatjuk 15 millió forintért. 
 
Jánosy Jenő: Az igaz, hogy hatalmas kamionok is járnak rajta, de végig mennek a 400 q-ás, 
trágyával megrakott traktorok is, amelyek ugyanúgy tönkre teszik. 
 
Szabó Gellért: Beszéltünk arról, hogy miért foglalkozzunk mi a meglévő jobboldali nemesített 
padkának a fölmarásával, mikor a másik oldali padkának a homokból ki lehetne vágni a tükröt és 
azt rendbe hozni ugyanezzel a szélvágással. Előbbre volnánk, ha az egyméteres szélesítést a 
másik oldalon csinálnánk úgy, hogy 10 cm vastagságban kerülne darált beton alulra, rá 10 cm-es 
vastagságú martaszfalt, majd ezt követné a felületzárás. 
 
Jánosy Jenő: A gondolat jó, csak az a baj, hogy a másik oldalon a nemesített padka is rossz. Ha 
kifogástalan lenne a padka, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó, de így véleményem szerint nem 
lennénk vele előbbre. 
 
Kutasi Ferenc: Alap nélkül csak időleges megoldás lesz. Ez az út gyakorlatilag egy átmenő 
forgalmat bonyolít le a Jászságtól Kecskemétig. Ez a bűnözés tekintetében is érzékelhető. Most 
alapítványi forrásból meg tudjuk csináltatni, de utána nem tudom, milyen anyagi erőket tudnánk e 
célra mozgósítani. Akik arra laknak, inkább Kocsérra és Nagykőrösre járnak, ezen a részen a 
földeket sem szentkirályi emberek művelik, nekünk pedig csak nyeli a pénzünket. Ezt a helyzetet 
kellene valahogyan kezelni. Gondoltam arra, hogy felújítás után odaadnánk a Közútnak, hogy 
viselje gondját. 
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Jánosy Jenő: Adjuk át, kerüljön a hatáskörébe, ha ez kivitelezhető, de itt van a négyszámjegyű 
tiszakécskei út is nagyon rossz állapotban, azt sem tudják már évek óta megcsinálni. A kocséri út 
igazából nem vezet sehová, és olyan sokadrendű út, hogy az Államnak sem lenne a javítására 
pénz.  
(Kutasi Ferenc képviselőtag eltávozott.) 
 
Szabó Gellért: Meg kellene beszélni az ajánlattevővel, gondolkodjon el a második verzión, 
nevezetesen, hogy az út baloldali részén lenne az egyméteres szélesítés, de mi a másik oldalon is 
legalább a szintre hozást és a padkát kérnénk. A mi zúzott kövünket megtartanánk az Arany János 
és a Katona József utcák burkolására. 
 
Jánosy Jenő: Versenyeztessük meg a munkát több céggel is. Az út javítása szükséges, mert 
annak állaga csak romlik és még többe fog kerülni. 
 
Takácsné Kis Márta: Az Arany János és a Katona József utcák burkolása tervbe van véve? 
 
Szabó Gellért: A terv elkészült, sőt már le is járt. Támogatásból megvalósítani nem tudjuk. Ki kell 
tűzni az utcát, ki kell vágni az úttükröt. A zúzott követ saját erővel le tudjuk teríteni, arra kerülhetne 
martaszfalt. Ez még az idei évben megoldható volna, mert nem hosszú szakasz egyik sem. 
 
Bimbó Ferenc: Ha olyan lenne, mint a Templom utca, már akkor is előbbre volnánk. 
 
Takácsné Kis Márta: Az Ifjúság útja is nagyon szétporlik már. 
 
Szabó Gellért: Arra martaszfaltot nem érdemes rávinni, inkább a meleg-aszfaltos megoldás lenne 
jó, mint amilyen a többi belterületi utcán van. 
 
Jánosy Jenő: Az Ifjúság útja jelenlegi állapotában útalapnak kiváló, erre lehetne építeni az utat. 
 
Szabó Gellért: A kocséri út felújítását a megkérdezett kuratóriumi tagok támogatják, de az, amit 
most beszéltünk, hogy több céggel is versenyeztessük meg a munkát, ez még jobb megoldás. 
 
A településfejlesztő béremelésével kapcsolatban elmondja, hogy a bruttó bére 190.600.- Ft. Nagyon 
sokat dolgozik, eléggé gyakran előfordul, hogy éjszaka is a munkáját végzi. Javasolja részére 
augusztus 1-től 10 %-os béremelés megállapítását. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: Messzemenőkig támogatom a javaslatot. Minden pályázatot megcsinál, ami 
a falura vonatkozik, és általában nyernek is a pályázatok. Látom én is, hogy éjt nappallá téve 
dolgozik.  
 
Szabó Gellért: Nemcsak az önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló pályázatokat írja, hanem 
magántermészetű, illetve helyi vállalkozókat érintő pályázatokat is készít, illetve felhívja az 
érintettek figyelmét az aktuális pályázati lehetőségekre.  
 
A képviselő-testület hozzájárul Kutasi Ferenc településfejlesztő munkabérének 10 %-kal történő 
emeléséhez, melyet a féléves pénzügyi beszámoló után készülő költségvetési rendelet módosítása 
fog tartalmazni. 
 
Szabó Gellért: A kemenceépítéssel kapcsolatban is vannak már ajánlataink. Elképzelhetőnek 
tartom, hogy augusztus 20-ára a szaletli alapja, a faváz és a tetőszerkezet elkészül. 
 
A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület működésében is kedvező változások jelei látszódnak.  
 
Pekár Renáta: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Egyesület vezetését Gyurján Rajmund vette át. 
Benyújtottak egy pályázatot, melynek keretében családi értékek átadásával kapcsolatos 
programokat kellene szervezni. Nagyon jól sikerült a pályázat összeállítása, sok ötletet kaptak 
hozzá. Várják az elbírálás eredményét. 
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Szabó Gellért: Az iskola kerítésének felújítása is hamarosan elkezdődik. A kivitelező kiválasztása 
már megtörtént, sőt egy kerítéselemet be is mutatott már. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. értesítette az önkormányzatot, 
hogy annak ellenére csökkentik a szelektív hulladékkezelés díját, hogy a rezsicsökkentésről szóló 
törvény rendelkezései erre nem vonatkoznak. Így az eddigi 1,32 Ft/liter díj 2013. július 1-től 1,238 
Ft/liter díjra módosul. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: A Szent Király Szövetségi találkozó meghívóján olvastam a helyi értékek 
bemutatását. Arra gondoltam, hogy azokból a termékekből, amit eddig az asszonyok elraktak télire 
(befőtt, savanyúság), lehetne belőlük kiállítani. Csak azt kellene meghatározni, hogy mennyit és mit. 
A sátorba is lehetne virágdíszítés a helyi szárazvirág kötészetből, és méz a helyi méhésztől. 
Augusztus 25-én, Szentkirály Napján is kiállítunk belőlük. 
 
Szabó Gellért: Úgy gondolom, hogy nem kell nagyon exkluzív kiállításra gondolni, de a helyi 
sajátosságainkból valamennyit vinni kell. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: A dűlőutak mellett a parlagfű több helyen már a méteres magasságot is 
eléri. Az önkormányzatnak kellene lekaszálni, vagy a földtulajdonosoknak? Ugyanis nem tudjuk, 
hogy hol a határa a dűlőutaknak. 
 
Szabó Gellért: Elkészült az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és a 2013. évi tervekről a 
szokásos tájékoztató a lakosság részére, hamarosan mindenki megkapja. 
 
Takácsné Kis Márta: Az iskolaépület feltüntetéssel kapcsolatban mi a helyzet? 
 
Szabó Gellért: A Tűzoltóság nem tud kiadni engedélyt, mivel nincs olyan tervdokumentáció, ami a 
jelenlegi jogszabályi elvárásoknak megfelelne. Tegnap küldtük el a levelet, hogy a fennmaradásra 
vonatkozó kérelmünket visszavonjuk. 
 
Ezután megköszönte a részvételt és az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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


