
 

 

 
 
 

M e g h í v ó 
 
 
A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2014. június 24-én 

(kedden) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. 

 
 
Az ülés helye: Faluház 
 
N a p i r e n d: 
1.) Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda működéséről 

Előadó: Ádámné Maróti Erika megbízott óvodavezető 
 

2.) Tájékoztató az Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működéséről 
Előadó: Katzné Almási Zsuzsanna igazgató 
 

3.) Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 
Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző 

 
4.) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 

Előadó: Benkovics Tibor és Kovácsné Lázár Ilona tanyagondnok 
 

5.) Tájékoztató a Könyvtár és közösségi tér működéséről 
Előadó: Tóth-Baranyi Mariann könyvtáros 
 

6.) Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi ellátásáról 
Előadó: Pekár Renáta gyermekjóléti szolgálat vezetője 
 

7.) Előterjesztés a Napközi Otthonos Óvoda vezetői állásra pályázat kiírásáról 
Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző 
 

8.) Előterjesztés az Aranyhomok Kistérség-fejlesztési Egyesület alapszabályának módosításáról 
Előadó: Szabó Gellért polgármester 

 
9.) Egyebek (Leader HACS kölcsön, EDF árameladási ajánlat, kölcsön nyújtása a Szentkirályért 

Közalapítványnak, szántóingatlan eladása, Kistelepülési Minimum, utcanév-változtatás, 
ingatlancsere, Citroen sorsa, kotrógép vásárlása) 

 
 
 
 
S z e n t k i r á l y, 2014. június 20. 
 
 
                                              
                  polgármester 
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Előterjesztés a napirendi pontokhoz a képviselő-testület 2014. június 24-i ülésére 

 

1. napirendi pont: Beszámoló a Szentkirályi Napközi Otthonos Óvoda 2013-2014-es 
nevelési évének munkájáról 
 
Személyi feltételek: 
A 2013-14-es nevelési évben is megbízott óvodavezetőként irányítottam, vezetem július 31-ig az 
intézményt.  
2013. július 1-én vettük fel Hádingerné Harnos Ildikó óvodapedagógust, aki tanulmányi szerződést 
kötve az Önkormányzattal - a fenntartó anyagi támogatásával - 2014. május 31-én sikeres 
államvizsgát téve fejezte be vezetőképző szakvizsgáját. 
Óvodavezető-helyettesként segítette munkámat, pályázatát benyújtja az óvodavezetői állásra. 
Szeptemberben így 6 óvodapedagógussal, 4 dajkával indultunk neki a nevelési évnek. Lassúné 
Nagy Zita gyermekvárása, veszélyeztetett terhessége miatt szeptember 23-tól szabadságon, majd 
táppénzen volt. Helyét határozott idejű munkaszerződéssel, november 18-tól Agárdi Mónika vette 
át. 
A 2011. évi CXC. törvény (Köznevelési törvény) lehetővé tette számunkra pedagógiai asszisztens 
felvételét. Ennek köszönhetően vettük fel Bimbóné Jurászik Évát 2013. október 21-től. 
2014. március 14-én a dolgozó kérésére közös megegyezéssel szüntettük meg Gulyásné Vári Edit 
munkaviszonyát. Az ő határozatlan idejű kinevezett álláshelyére vettük át Agárdi Mónikát. 
Határozott idejű – 2015. január 27-ig tartó – álláshelyünkre vettük fel 2014. április 1-től Kiss 
Erzsébetet. Sajnálatos módon munkájával nem voltunk elégedettek, így a 3 hónapos próbaidő 
lejártával – élve a törvény adta lehetőségünkkel, mely szerint próbaidő alatt bármelyik fél azonnali 
hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a szerződést – felbontottuk a munkaszerződését.  
Ebből adódóan az óvodavezetői pályázat mellett egy határozott idejű óvodapedagógusi állást is 
meg kell hirdetnünk a közeljövőben.  
A takarítási munkálatokban Oravecz Mihályné megváltozott munkaképességű munkavállalóként 
segítette munkánkat december 31-ig. 
Pekár Renáta 2013 szeptemberétől 4 órában a délutáni teendőkben vesz részt az óvoda 
munkájában. 
 
A 2013-2014-es nevelési évre beíratott gyermekek száma: 17 fő. 
Ebből 8 gyermek betöltötte a harmadik életévét 2013. okt. 1-ig.  
2013. dec. 31-ig betölti a harmadik életévét további 4 gyermek.  
2013. augusztus 31-ig 2 és fél éves lett 4 gyermek.  
A Köznevelési törvény rendelkezései és a felvételi bizottság döntése szerint felvételt nyerhetnek 
azok a gyermekek is, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a harmadik életévüket és 
szobatiszták. 
Felvételt nyert szeptember 1-től 15 gyermek. 
Felvételt nyert 2013. november 16-tól 1 gyermek. 
2014. február 1-én jött 1 gyermek. 
2013.július 17-én írattak be egy gyermeket, aki 2013. november 4-én kezdte meg az óvodát. 
2013. augusztus 26-án íratták be B.L.A. román állampolgárságú, tanköteles korú gyermeket. Az 
iskola kérte nevelési tanácsadó véleményét, javaslatát egy év óvodai nevelésre. 2013. szeptember 
végére beszerezték a hiányzó dokumentumokat, a regisztrációs kártyát, a lakcímkártyát, 
szeptember 28-án kelt határozatban felvettük. 
Egy gyermek jogviszonyát szüntettük meg, mert elköltöztek. 
Egy gyermeket vittek el intézményünkből egyéb indokkal.  
Csoportjaink: 

 Süni csoport – mini- és kiscsoport 
Óvónő: Szabó Lászlóné 
               Ádámné Maróti Erika 
Dajkák: Bodor Boldizsárné 
                Gyenes Miklósné 
Gyermeklétszám: 19 fő 

SNI: 1 fő (2) 
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 Katica csoport – kis – középső -nagycsoport 
Óvónők: Hádingerné Harnos Ildikó 
              Lassúné Nagy Zita, majd helyette: Agárdi Mónika 
Dajka: Jánosy Jenőné 
Gyermeklétszám: 21 fő   

Román állampolgárságú: 1 fő 
BTM: 1fő 
SNI: 1 fő (2) 

 Maci csoport –nagycsoport 
Óvónők: Durgóné Benkő Babett 
              Gulyásné Vári Edit, majd helyette: Kiss Erzsébet 
Dajka: Kordik Éva Andrea 
Pedagógiai asszisztens: Bimbóné Jurászik Éva 
Gyermeklétszám: 24 fő 
Román állampolgárságú: 1 fő 
SNI: 4fő (3x2; 1X3) 
/Az adatok a májusi állapotot jelentik./ 
 

 Munkánkat segítő szakemberek: 
Hegedűsné Dobos Nóra logopédus 
Baukó Ferenc gyógytestnevelő gyógypedagógus 
Kovács Zsuzsanna utazó gyógypedagógus 
Gergely Péter úszás oktató 
 

Két hetes szakmai gyakorlatát töltötte nálunk Zoboki Cintia, aki dajkaképző iskolába járt. 
 
Tárgyi feltételek: 
Az óvoda tárgyi feltételei megfelelőek. 2013 augusztusában egy csoportszobát kifestettünk. 
Szeptemberben kicseréltük a bejárati ajtót, valamint a vezetői iroda rossz állapotú és használaton 
kívüli ajtaját megszüntettük, ablakra cseréltük. Ekkor került sor a nevelői szoba és a vezetői iroda 
kifestésére. 
 
Nevelési évünk, programjaink: 
Idei évünk kiemelt feladatának a másság elfogadását, a toleranciát tekintettük. Igyekeztünk több 
közös programot szervezni a csoportok között, hogy megszokják a kicsik is minél hamarabb, hogy 
nem csak a saját csoportjuk van az óvodában. Megtanulják elfogadni a más társadalmi 
környezetből, más viselkedési normákkal rendelkező családból jövő társaikat (SNI, BTM, román 
állampolgárságú). 
Természetesen a már megszokott sikeres programjaink sem maradtak el. 
 
Július-augusztus: 
Július 22-től zárva volt óvodánk, augusztus 26-án nyitottunk a dolgozókkal takarítással, 
értekezletekkel. 
Augusztus 29-én tartottuk nyitó szülői értekezletünket. 
Szeptember: 
Szeptember 2-től fogadtuk a gyerekeket. A kiscsoportos óvó nénik családlátogatás keretében 
hívogatták a kicsiket. 
Szeptember 16-20-ig tartottuk „szüret projektünket”, melynek keretében a szokott módon lovas 
kocsikkal mentük szüretelni Takács Pityu bácsi szőlőjébe a katica és maci csoportosokkal, majd 
másnap daráltunk, sutultunk, mustot kóstoltunk, táncoltunk. Erre a programra már a picik is 
meghívást kaptak.  
Elkezdődött a nagyok számára az úszás – fakultatív jelleggel. Az uszodát ismét ingyen és 
bérmentesen bocsátotta rendelkezésünkre a Lakiteleki Népfőiskola. Az utazást az önkormányzat 
kisbuszával és Takács István vezetésével tudtuk megoldani. 
Szeptember 28-án az „Itthon vagy- Magyarország szeretlek!” települési szintű programba 
kapcsolódva tartottuk szokásos családi napunkat az elmaradhatatlan ugráló várral, közös 
játékokkal, csoportonkénti főzéssel – ám az idén nyitott kapukkal. 
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Október: 
Október 1-én a zenei világnap alkalmából csoportonként zenés játékos foglalkozásokat 
szerveztünk. 
Megkezdődtek a katolikus és református hittan foglalkozások Balázs Hajnalka és Bimbóné 
Ádám Mónika vezetésével. 
Október 5-én nagyszabású születésnapi rendezvény keretében ünnepeltük meg óvodánk 
fennállásának 40. évfordulóját. Meghívtuk a régi dolgozókat, óvodásokat, kulturális műsor 
keretében emlékeztünk, köszöntöttük a régi és jelenlegi dolgozókat, kiállítást rendeztünk régi 
képekből, 40 léggömböt engedtünk szélnek… 
Október 15-én a Kézmosás világnapján a kicsiknek az óvó nénik játszottak el egy kis történetet a 
kézmosás fontosságáról, a nagyobbaknak játékos foglalkozással hívták fel a figyelmét a helyes 
kézmosás fogásaira. 

 
November: 
November 8-án pizsi – partit rendeztünk diavetítéssel, árnyjátékkal, párnacsatával, fényjátékkal. 
November második hete már hagyománnyá vált -„Tök jó hét” címmel, amikor minden a tök körül 
forog: a mese, a vers, a mondóka, a játék, a barkácsolás. 
November 15-én a szokásos téli ünnepkör előtti fényképezkedést biztosítottuk az ovisoknak és a 
testvéreknek. 
November 19-én a Mosoly napján a gyerekek nagy örömére Gyurján Rajmund és Kovács Gábor 
– településünk két zsonglőre ejtett ámulatba és varázsolt el bennünket. 
 

 
 
December: 
December 3-án Szemere Zsolt zenés interaktív műsorának lehettünk részesei az óvodai SZMK 
jóvoltából (anyagi támogatásuknak köszönhetően). 
December 6-án ismét ellátogatott hozzánk Mikulás, ajándékkal a puttonyában mindenki számára. 
December 7-én tartottuk az SZMK szervezésében a Mikulás bálat nagy sikerrel. 
December 19-én a Ciróka bábszínházba látogathattak a középső – és nagycsoportosok szintén 
az SZMK segítségével. 
Három hetet meghaladó adventi projektünkben mindezek mellett a szülőkkel közös ünnepi 
készülődéseket is megszerveztük csoportonként. 
December 21-én tartottuk karácsonyi ünnepélyünket délelőtt a hivatal dolgozóival és a 
Képviselő Testület tagjaival. 
Mint mindig, idén is az óvó nénik mesejátéka aratott nagy sikert: Karácsonyi meglepetés címmel. 
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Január:  
Januárban a nagycsoportban és a Katica csoport tanköteles korú gyermekeinek iskolaérettségi 
vizsgálatára került sor. Fogadó órákat tartottak az óvó nénik. 
Alighogy leesett a hó, László Béni bácsi és Bimbó Laci bácsi szánkózni vitte az óvodásokat. 
A január 20 – 24-ig tartó héten a tavalyi rendezvény sikerének köszönhetően ismét megrendeztük 
a „Magyar népmese, a magyar népi kultúra” hetét. Kolontos Palkó című mesejátékunkkal 
nevetésre bírtunk kicsit és nagyot. Majd a gyerekek mesélhettek társaiknak, amiért 
könyvjutalomban részesült minden kis mesemondó – ismételten az SZMK jóvoltából. 
A Tiszakécskén megrendezett mesemondó délutánon is képviselte óvodánkat három kisgyermek. 

 
Február: 
Február első hetében szerveztük egészség hetünket. Egészség, betegség, étkezési szokások, 
mozgás fontossága, megelőzés – mind helyet kapott ezen a héten. 
Február végén farsangoltunk, 27-én télbanya égetéssel próbáltuk elűzni a telet, táncházban 
rophattuk Gulyásné Vári Edit óvó néni vezetésével. 
Február 28-án tartottuk jelmezes mulatságunkat – idén a hagyományoktól eltérően az óvodában 
magunk között és nem szülőkkel. Minden csoport készült jelmezes zenés koreográfiával, volt 
közös tánc, sütizés, mulatság. 
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Március:  
Március 14-én részt vettünk a koszorúzáson az iskolásokkal együtt, elhelyezve az oviban 
készített nemzeti színű virágainkat, zászlóinkat. 
Március 20-án nyílt napon vehettek részt az iskolában a nagyok és szüleik. 
Március 25-én a Maci csoportosok ismét könyvtári foglalkozáson vettek részt az Internet Fiesta 
keretében. 
Ezen a héten tartottuk ÖKO-hetünket, melynek fő üzenete a környezettudatos szemlélet 
kialakítása, az újrahasznosítás. 
 

 
Április: 
Április 3-án Apák napja programunkra az apukákat hívtuk és vártuk egy játékos délelőttre, amikor 
közösen barkácsoltunk az apukákkal, majd tízórai után a kicsik lovas kocsikon járták be a falut, 
végiglátogatva minden kiscsoportos házát, míg a nagyobbak közös játékokat szerveztek az 
apukákkal. 
A Katica és Maci csoportokban megtartották a nyílt napokat. 
Húsvétkor tojásokra „vadásztunk”. 
Április 16-án a Gyógyító bocsokat láttuk vendégül igazi mentő autójukkal. 
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A Föld napja keretében virágokat, fákat ültettünk az óvoda kertjeibe. (A fákat Kalmárné Katikától, 
óvodánk egykori dolgozójától kaptuk. 
 
Május: 
Május 5-6-án tartottuk éves óvodai beiratkozást. 
Május a készülődések hónapja: Anyák napja alkalmából az édesanyákat köszöntötték a katicások 
és a Maci csoportosok meghitt műsorokkal. 
A nagycsoportosok a Baba-mama körbe járó édesanyákat is felköszöntötték a picik helyett. 
Május 23-án a kicsik az évzáró műsorral egybekötötten emlékeztek meg anyukájuk és 
nagymamáik fáradozásairól, s mutatták meg, hogy mennyi mindent tanultak a Süni csoportban. 
Gyermeknapunkat rendhagyó módon szerveztük: május 26-án a kis-és középső csoportosok 
látogattak el autóbusszal a Kecskeméti Repülőbázisra.  
Május 29-én közös játékkal, zenés tornával, majd ajándékozással koronáztuk meg a 
gyermeknapot. Mindenki kapott egy pöttyös labdát, melyet haza is vihetett, Vecsei Feri bácsi lufit 
hajtogatott mindenkinek. Minden csoport kapott 2-2 új dömpert is a homokozó játékhoz. 
 
Június: 
Június 2-án a Maci csoportosok látogattak Kecskemétre a Repülőbázisra menetrend szerinti 
autóbusszal. 
A középső-és nagycsoportosok évzáró – ballagási ünnepélyére 2014. június 13-án került sor a 
Művelődési Házban. 
21 gyermek ballagott el az óvodából, 20 gyermeket írattak be a helyi általános iskolába, egy 
gyermek megy Kecskemétre. 
 
Ebben a nevelési évben két pályázatunk részesült kedvező elbírálásban: 
2013 októberében: Barangolók című pályázatunk keretében 15 gyermekkel tölthettünk el egy 
hetet kirándulásokkal, foglalkozásokkal. A pályázati összeg 1.000.000.-Ft volt. 
(NTP-OTM-MPA-12-029) 
2014. februártól júniusig: Hagyományaink c. (NTP-MKÖ-13-130) tehetséggondozó pályázatunk 
most zárult 10 gyermekkel. A megnyert összeg: 313.000.-Ft. 
 
Sok-sok személyi változással tarkított évet zártunk. Igyekeztünk helyt állni minden esetben. 
Megszokott programjaink mellett a megújulásra, az újszerű kezdeményezésekre is nyitottak 
voltunk. Színes programokkal, saját előadásokkal tettük változatossá a gyermekek hétköznapjait. 
Igyekeztem a rám bízott intézmény zökkenőmentes működését biztosítani, ehhez nagyon sok 
segítséget kaptam! 
Köszönöm a „Szentkirályért” Közalapítvány támogatását, hiszen a segítségükkel valósulhatott meg 
a gyermeknapi ajándékozás, valamint a most záruló pályázatunkat is az Alapítvány nyújthatta be. 
Köszönöm a SZIKE segítségét, Gyurján Rajmund és társai lelkesen vettek részt óvodai 
programokon. 
Köszönöm a tisztelt Képviselők mindenkori támogatását, mellyel az elmúlt két évben segítették 
munkámat. 
Köszönöm (Szutorné) Tóth-Baranyi Mariannak, hogy a csoportjainkkal rendszeres látogatói 
lehettünk a könyvtárnak, foglalkozásokat vezetett nekünk. 
Köszönöm Gergely Attiláné Marikának, hogy a Művelődési Házban rendezhettük óvodai 
programjainkat, és ezek lebonyolításában tevőlegesen segített nekünk. 
Köszönöm az óvodai SZMK segítségét, nélkülük nem tudtam volna ilyen színes, gazdag évet 
tervezni, szervezni a gyermekek számára. 
 

Tisztelettel: Ádámné Maróti Erika megbízott óvodavezető sk. 
 

2. napirendi pont: Beszámoló a Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 2013/2014-es tanévben végzett munkájáról 

 
I. Tanulói létszámok, személyi feltételek az intézményben 

A 2013/2014-es tanévet 150 tanulóval, 8 osztállyal, 2 napközis csoporttal, 4 szolfézs csoporttal 
kezdtük 3 zenei tanszakon.  
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Létszámok:  1. osztály 15 fő 5. osztály 26 fő 
  2. osztály 16 fő 6. osztály 18 fő 
  3. osztály 17 fő 7. osztály 18 fő 
  4. osztály 17 fő 8. osztály 23 fő 
      
  Napközi: 65 fő 
  SNI-s tanulók szám: 12 fő 
  BTM-es tanulók száma: 12 fő 
  HHH-s tanulók száma: 21 fő 
Zenei tanszakon tanulók létszáma:  
 Zongora  15 
 Hegedű  16 fő 
 Fúvós   8 fő 
Az intézményben dolgozók létszáma, státusza: 
 Pedagógus 17 fő teljes állású 
 Óraadó pedagógus 4 fő 
 Áttanító pedagógus 4 fő 
 
 Takarító 2 fő 
 Karbantartó 1 fő 
 Iskolatitkár 1 fő 
 
A tantestület összetételét illetően sok személyi változás történt. Az iskolák állami fenntartása olyan 
munkaerő vándorlást idézett elő, ami nagyon megnehezítette a tanévkezdést. Az augusztus végén 
felmondott pedagógusnál például nem köthettünk ki felmondási időt, hiszen a munkáltató ugyanaz 
maradt, és a tankerületi vezetők egyeztetése során a „győz az erősebb” elv érvényesült. 
Megismerkedtünk az „áttanítás” fogalmával: másik iskolából, sőt másik tankerületből is járnak át 
hozzánk tanítani. 
2013 decemberében ment nyugdíjba Pápai Ferencné, aki 40 évig dolgozott az iskolában. Helyére 
Nagy Noelné került osztálytanítónak a 3. osztályba. 
 

II. Tárgyi feltételek, működés 
Köszönhetően a TÁMOP 3.1.4 Innovatív iskolák pályázatnak és az Önkormányzattól kapott 
támogatásnak zavartalanul dolgozhattunk ebben a tanévben is. Az idén is megkapott IPR 
támogatásból új padokat és székeket vásároltunk, melyek a leendő 5. osztályba fognak kerülni. Az 
iskolaév kezdetére az idén is két tantermet festettünk ki, és ezekben a termekben a parketta is 
felújításra került.  
Új eszközök a TÁMOP pályázatból: mikroszkópok, tornapadok, tornaszekrény, magasugrólécek, 
trambulinok, ping-pong asztal, sátrak, súlypontemelők, vérnyomásmérő, úszáskoordináló 
eszközök, fejhallgatók, nyomtató, CD lejátszó, angol és német nyelvi táblák. 
Laptopok vásárlása is folyamatban van. 
 

III. Tanulmányi helyzet 
Alsó tagozaton 65 fő végezte tanulmányait, közülük 27-en kitűnően teljesítettek. Felső tagozaton 
85 fő tanult, 12-en kaptak kitűnő bizonyítványt. 
7. osztályban bukott 2 tanuló, mindketten 2 tantárgyból. 
 
Az évvégi felmérések átlaga alsó tagozaton: 

OSZTÁLY Magyar 
nyelvtan 

(%) 

Szövegértés 
(%) 

Hangos olvasás 
Szótagszám /1 

perc 

Matematika 
(%) 

Környezetis-
meret 

% 

1. 92 94 87 90 88 

2. 83 88 125 84 - 

3. 77 78 158 71 71 

4. 85 80 205 82 85 

Átlag 
(1.2.3.4.o.) 

84 85 143 82 81 
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Felsős tanulmányi átlagok: 
5. osztály 4,04  (80,8 %) 
6. osztály 4,05  (81 %) 
7. osztály 3,84 (76,8%) 
8. osztály 4,17 (83,4%) 
Felsős átlag 4,02 (80,2 %) 
 
Hiányzások átlaga: 
Alsó tagozaton 32 óra/ fő 
Felső tagozaton 37,8 óra/ fő 
 
Összes igazolatlan hiányzás: 38 óra (6 fő) 
 
A 8. osztályos 4 kitűnő tanuló idén is megkapta Balogh Levente ajándékát, a laptopokat. 
Köszönjük a Szentkirályi Ásványvíz Kft. nagylelkű ajándékát. 
 
Sok tanulmányi versenyen vettek részt tanulóink ebben a tanévben is.  
Néhány eredmény: 
Zrínyi Matematika versenyen  Kovács Rita   4.o.   országos 2. helyezés 
     Rohács Letti  4.o.   országos 7. helyezés 
 
Tiszajenői matematika verseny Kovács Rita  4.o. 1. helyezés 

Rohács Letti  4.o. 2. helyezés 
     Farkas Győző  5.o. 1. helyezés 
     Steklács János  8.o 2. helyezés 
Tiszajenő versmondó verseny Hajagos Veronika 6.o 3. helyezés 
Tiszajenő történelem csapatverseny     1. helyezés 
 
Kiskőrösi regionális trombita verseny Pusztai László  3.o. 1. helyezés 
       Pusztai Márton 2.o. 2. helyezés 
 
Bolyai matematika csapatverseny, megyei     2. helyezés 
  Tagok: Agárdi Szabolcs, Farkas Győző, K. Szabó István, Szabó Zsuzsa 
 
Megyei mesemondó verseny  Bimbó István  4.o. 3. helyezés 
 
Varázslatos természet környezeti vetélkedő  Kecskeméten  1. helyezés 
  Csapattagok: F. Hegedűs Karmen, Kirschner Máté, Oláh Dávid 
 
Bendegúz levelezős verseny országos döntője Szeged 
 Urbán Orsolya – biológia  3. helyezés 
Hajagos Veronika – term. ismeret    3. helyezés 
Steklács János – történelem             7. helyezés 
 

IV. Alapfokú művészeti oktatás 
Nagyon nehéz volt az év kezdése, szinte az utolsó pillanatban sikerült pótolni a Kecskemétre 
távozó zongoratanárunkat, 2 óraadó került a helyére. A hegedű tanszakra Ábrahám Éva, a fúvós 
tanszakra Szőke Ferenc zenetanárok kerültek.  
A gitároktatás nem tudott elindulni, szolfézs tanárunk Csemőről járt át hetente 1 napon. 
A kezdeti nehézségek ellenére szép vizsgakoncerteket láthattunk, Prikkel Petra búcsúfellépése 
különösen szép volt.  
A művészeti oktatás jövője nagyon bizonytalan intézményünkben, de ez a bizonytalanság 
általában jellemző az alapfokú művészeti oktatásra. 
 

V. Rendezvények, programok az év során 
Szeptember: 

 Angol nyelvi tábor 
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 Családi napok szervezése 
 Papírgyűjtés 
 Házi atlétikai verseny 

Október: 

 Alsós őszi kirándulás Tiszaalpárra 
 Felső tagozatos kirándulás a fővárosi Nagycirkuszba 
 Tantestületi kirándulás Etyekre, a Korda Stúdióba 

November: 

 Mesemondó verseny az alsó tagozatosoknak 
 Jótékonysági rendezvény 
 TÁMOP-os egészségnap 
 Adventi koszorú készítés 

December: 

 Karácsonyi vásár 
 Mézeskalács-sütés 
 TÁMOP-os tantestületi továbbképzés 
 Karácsonyi ünnepség 
 Karácsonyi zenei hangversenyek 

Január: 

 Pótszilveszteri SZMK-bál 
 Magyar Kultúra Napja 

Február: 

 Farsang 
 Bálint-napi labdarúgó torna 
 Zrínyi matematika verseny 

Március: 

 Nyílt nap a szülők részére 
 Március 15-i ünnepség 
 Leendő elsősök látogatása az iskolában 
 7. osztályosok kirándulás Szlovéniába, a Határtalanul program keretében 
 Színes világ – három hetet meghaladó projekt 

Április: 

 Megemlékezés a Költészet napjáról 
 Nyuszi buli 
 tantestületi kirándulás Budapestre, a Vígszínházba 
 TÁMOP-os tantestületi továbbképzés 

Május:  

 Erdei iskola Alsónánán  
 Német nyelvi tábor Alsónánán 
 megyei atlétikai döntő Baján 

Június: 

 Nemzeti Összetartozás Napja 
 Egészségnap  
 Zenei zárókoncertek 
 Gyereknap – tiszakécskei fürdőben 
 Fordított nap 
 Ballagás 
 Nyári napközis tábor 

 
VI. Szakkörök, sport, szabadidő 
Szakköreink: foci több korosztályban, kézilabda, kosárlabda, angol, német, rajz, 
természetismeret, színjátszó, énekkar, felvételire előkészítő, felzárkóztatás. 
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A TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák projektnek köszönhetően informatika és sport szakkörök 
megtartására volt lehetőség. A sok sport szakkör azonban háttérbe szorítja a többi délutáni 
foglalkozást, gyakran okoz szervezési nehézséget. 
Rendszeresen jártak az idén is színházba tanulóink 35 ifjúsági és 33 alsós bérletünk volt 
Kecskeméti Katona József Színházba, 35 tanulónak volt bérlete a Ciróka Bábszínházba. 
Az osztályok az idén is tartottak családi napokat. Az alsó és felső tagozat is kirándult az ősszel, 
valamint minden osztály megszervezte osztálykirándulását is. 
A TÁMOP pályázatnak köszönhetően angol és német nyelvi táborban vehettek részt a tanulók, 
illetve a 3. és 4. osztályosok erdei iskolában voltak Alsónánán. 

 
Az idei évben is szép sporteredményeket értek el tanulóink.  
Atlétikai csapatversenyen I. helyezést ért el, és a debreceni országos döntőbe jutott lány 
csapatunk: Oláh Enikő, Medgyesi Anikó, Sándor Erzsébet, Craciunescu Raluca Juliana, Vörös 
Hajnalka, Varga Tünde. 
Labdarúgás:  
 Lányok – megyei döntő II. helyezés 
       Intézményi programban körzeti döntő I. helyezés 
 Fiúk -     Jakabszállás Tavaszi kupa III. helyezése 
      Nyárlőrinc Buzás kupa III. helyezés 
                        Lakitelek Buzánszky Kupa I. helyezés 
Utcai futóversenyeken is szép eredmények születtek (Nyárlőrinc, Izsák, Kiskunfélegyháza, 
Kecskemét) 
Érmes tanulók: Oláh Enikő, Csordás Gábor, Steklács Ádám, Besenyei Marcell, Trencsényi Noémi, 
Gulyás Bíborka 
Az idei K&H futáson is a szentkirályi iskola képviseltette magát a legtöbb fővel, melyért az idén is 
30000.- Ft jutalom járt. 
 

VII. Összegzés 
A 2013-as tanév egészen más volt, mint az előző tanévek. Az év elején történt személyi 
változások következtében voltak kollegák, akik csak valamikor februárban „futottak össze” a 
tanáriban, mivel mindketten óraadók, és más- más napon dolgoztak. Természetesen ez nem a 
munka színvonaláról szól, nem is a tanításról, sokkal inkább változó emberi kapcsolatainkról, s 
nem is annyira az iskolai légkörről, mint a tanári szoba légköréről. 
Májusban lemondott Seresné Kozári Nóra tankerületi igazgató, a tankerület vezetését Györgyiné 
dr. Koncz Judit, kecskeméti tankerületi igazgatóra bízták. Ő nem tart személyes kapcsolatot az 
intézményekkel, hetente aláír Tiszakécskén, közvetítők által tartjuk a kapcsolatot. A TÁMOP-os 
számlákat és a kifizetési kérelmet illetően ez nagyon megnehezíti munkánkat, mert túl hosszú a 
várakozási idő, általában két hét az aláírás „megszerzése”. 
De bizakodóak vagyunk, mert 20 első osztályosunk lesz szeptemberben, akiket nagy szeretettel 
várunk intézményünkbe, és újult erővel és hittel fogjuk kezdeni a 2014/2015-ös tanévet is! 
 
Köszönöm a sok-sok támogatást és segítséget, amit az elmúlt tanévben kaptam Szentkirály 
Község Önkormányzatának Képviselő-testületétől, Polgármester úrtól és a kedves szülőktől, 
munkatársaimtól. 
A pedagógusok nevében köszönöm a szülők és a község lakosainak támogatását, és minden 
vállalkozó segítségét, akik bármilyen módon is hozzájárultak munkánk sikerességéhez, 
gyermekeink öröméhez. 
 
Tisztelt Képviselőtestület! Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását. 
 

Katzné Almási Zsuzsanna sk. 
        igazgató 
3. napirendi pont: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mö. 
tv.) 84-85. §-a szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
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előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Közös önkormányzati hivatalt 
hozott létre Tiszaug Önkormányzatával együttesen. 
 
A polgármesteri hivatal munkája fő funkciója szerint önkormányzati és államigazgatási feladatokra 
tagolható. Az önkormányzati ügyekben a képviselő-testület jogosult dönteni.   
Az államigazgatási hatósági ügyekben fő szabályként első fokon a jegyző jár el. Az első fokú 
döntés ellen általában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz lehet fellebbezéssel élni.  
A Közös önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámában Szentkirályon 2013. évben változások 
történtek: két köztisztviselő nyugdíjazása megtörtént, az ő munkájukat egy főállású köztisztviselő 
vette át december 1. napjától. Aljegyzőként 2013. február 21. napjától látom el a jegyzői 
feladatokat. 
 
A képviselő-testület működéséről, hatásköréről: 
A képviselő-testület 2013. évben 4 zárt ülést, 11 nyílt ülést tartott, melyből nem volt rendkívüli ülés, 
2 ülés pedig együttes ülés volt Tiszaug Község Önkormányzatának képviselő-testületével. Az 
ülések alkalmával a testület összesen 17 rendeletet alkotott és 80 határozatot hozott. A szociális 
bizottság 13 ülésén 90 határozat meghozatalára került sor.  
Március 6-án falugyűlésen 35 fő vett részt.  
 
Külső szervek ellenőrzést a következő területeken végeztek: 

Ellenőrzést végző szerv neve Ellenőrzés tárgya 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke CÉDE, TEKI pályázatok utóellenőrzése 

Magyar Energia Hivatal 
Hulladékgazdálkodási díjra vonatkozó 

rendelkezések ellenőrzése 

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság 
Állampénztári Iroda 

CÉDE pályázat ellenőrzése 

Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 
Műsorengedélyezési Főosztály Rendezvény Csoport 

Zeneszolgáltatás ellenőrzése 

Kecskeméti Rendőr Főkapitányság Tiszakécske Rendőrőrs Értesítés rendőri ellenőrzésről 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala 

Aktív korúak ellátásának ellenőrzése 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala 

Jegyzői gyámhatóság ellenőrzése 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Védőnői ellátás ellenőrzése 

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság 
Állampénztári Iroda 

Alkotmány utca burkolat felújításának záró 
ellenőrzése 

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság 
Állampénztári Iroda 

Egészségház korszerűsítése pályázati 
támogatás ellenőrzése 

DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. 

Gárdonyi Géza Művelődési Ház felújításának 
helyszíni ellenőrzése 

Összességében elmondható, hogy apróbb hiányosságok jelzésén kívül szabálytalanságok 
feltárására nem került sor. A különböző jelentések, statisztikai adatszolgáltatások, egyéb 
adatszolgáltatások határidőben való elküldése rendben megtörtént.  
 
Köztisztviselők továbbképzése 
A köztisztviselők továbbképzése 2013. évben elsősorban a kötelező képzésekre korlátozódott, így 
a mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező két dolgozó részt vett a könyvviteli szolgáltatást 
végzők éves kötelező továbbképzésén. Ezen túl felmérésre került az, hogy mely köztisztviselők 
esetében szükséges a közigazgatási alap-, illetve szakvizsga letétele. 
 
Iktatás: 
2013. évben összesen 5.163 db irat került iktatásra, melyből 1.752 db főszám, 3.411 db alszám. 
Az iktatott ügyiratok számát ágazati bontásban: 
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I 

AZ IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMA 2013. ÉVBEN 

     

     

Ágazat 
Sorszámra Alszámra 

iktatott iratok száma 

A Pénzügyek 763 993 

  Ebből: 1. Adóigazgatási ügyek 761 920 

    2. Egyéb pénzügyek 2 73 

B Egészségügyi igazgatás 6 4 

C Szociális igazgatás 342 761 

E 
Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés,  kommunális 
igazgatás 

37 95 

  Ebből: 1. Környezet- és természetvédelem 3 5 

    2. Építésügyek, településrendezés, területrendezés 26 69 

    3. Kommunális ügyek 8 21 

F Közlekedés és hírközlési igazgatás 12 13 

G Vízügyi igazgatás 2 2 

H Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás 211 463 

  Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 35 27 

  

 

 2. Okmányirodák feladatkörébe utalt ügyek, a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartása 

10 135 

    3. Választásokkal kapcsolatos ügyek 1 13 

    4. Rendőrségi ügyek     

    5. Tűzoltósággal kapcsolatos ügyek 1 4 

    6. Menedékjogi ügyek     

    7. Igazságügyi igazgatás 1 0 

    8. Egyéb igazgatási ügyek 163 284 

I Lakásügyek 11 25 

J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 90 154 

K Ipari igazgatás     

L Kereskedelmi igazgatás, turisztika 8 9 

M Földművelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás 10 51 

N Munkaügyi igazgatás, munkavédelem 4 2 

U Önkormányzati és általános igazgatási ügyek 233 794 

  Ebből: 1. Képviselő-testület iratai 4 25 

    2. Kisebbségi önkormányzat iratai     

   
 3. Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteti hivatalnak, az önkormányzat 
gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványának és intézményeinek ügyei 

229 769 

P Közoktatási és művelődésügyi igazgatás 22 30 

R Sportügyek     

X Honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség 1 15 

  Ebből: 1. Honvédelmi igazgatás     

    2. Polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatás 1 15 

    3. Fegyveres biztonsági őrség     

Mindösszesen: 1 752 3 411 

 
Népesség-nyilvántartás:  
Az állandó lakosság a mai napon 1983 fő, lakónépesség: 1918  fő.  
2013. évben született: 15 fő, elhunyt: 20 fő.  
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Azonosítót és Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolványigényléseket, a polgár nyilvántartási jogcímek 
változásait helyben kell rögzíteni. A lakcímigazolványt továbbra is az Okmányiroda készíti el és 
postázza az érintett ügyfél által megadott lakóhely, vagy tartózkodási hely címére.  
 
Anyakönyv: 
Házasságkötési engedély: 

 munkaidőben: 
o 4 fő 

 munkaidőn kívül:     összesen: 15 fő 
o 11 fő 

Házassági névmódosítás: 
o 2 fő 

Házasságkötés várakozási idő alóli felmentés: 
o 1 fő 

Haláleset: 
o 11 fő 

UB. bejegyzés: 

 válás: 
o 2 fő 

 halálozás:      összesen: 9 fő 
o 7 fő 

Állampolgársági ügy (állampolgársági eskü): 
o 2 fő 

Apai elismerő nyilatkozat felvétele: 
o 3 fő 

Anyakönyvi kivonat kérés és anyakönyvi kivonat másolat kérés: 
o 4 fő 

 
2013. évben  - ahogyan már hosszú évek óta  – születést nem anyakönyveztünk  helyben. 
Házasságkötés 15 volt, 4 hétköznap és 11 munkaidőn kívül.  
2013. második félévben a tiszaugi anyakönyvvezető 7 alkalommal Szentkirályon is közreműködött 
a házasságkötésekben, 2014-től erre már nincs szükség, anyakönyvi vizsgát tett egy szentkirályi 
munkatárs.  
 
Szociális igazgatás: 
A szociális ellátások elbírálása, megállapítása szinte teljes egészében jegyzői hatáskörben 
történtek. Az alábbi ellátások 2013. január 01-től a Járási Hivatalhoz kerültek: alanyi és normatív 
közgyógyellátás, ápolási díj, időskorúak járadéka, eü. szolgáltatásra jogosultság. 
 
Jegyző: 

 Óvodáztatási támogatás: 
o 3 főnek (2 esetben)     összesen: 60.000,- Ft 

 Aktív korúak ellátása (FHT): 
o megállapítás: 11 főnek     
o szüneteltetés: 21 esetben   összesen: 4.538.000,- Ft 
o továbbfolyósítás 15 esetben   
o megszüntetés 20 esetben   

 Rendszeres szociális segély: 
o új megállapítás: 1 főnek   összesen: 923.000,- Ft 
o megszüntetés: 1 főnek 

 

 Lakásfenntartási támogatás: 
o 90 fő      összesen: 923.000,- Ft 
o 4 fő elutasítás 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

o 58 család  113 gyermek    összesen: 147.000,- Ft 
(2 esetben augusztus, december) 
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 BURSA: 
o 24 fő 

 Arany János tehetséggondozói program: 
o 3 fő 

Szociális bizottság: 

 Átmeneti segély: 

o 38 fő 24 fő  1x 

 5 fő  2x    összesen: 485.000,- Ft 

 8 fő  3x vagy többször 
 

 Kamatmentes kölcsön: 
o 1 fő      összesen: 150.000,- Ft 

 

 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 

o 2 fő  1x  15 fő 

 2x  1 fő    összesen: 244.000,- Ft 

 3x  5 fő  
 

 Újszülöttek egyszeri pénzbeli támogatása: 
o 12 fő      összesen: 720.000,- Ft 

 

 Szociális kölcsön: 
o 21 fő      összesen: 1.032.000,- Ft 

Képviselő testület: 

 Ápolási díj: 
o 1 új megállapítás    összesen: 1.542.000.,- Ft 
o 2 megszüntetés 

Polgármester: 

 Temetési segély: 
o 8 fő       összesen: 220.000,- Ft 

 Köztemetés:  
o 0 

 Szociális tűzifa támogatás: 
o 40 fő      

 

Adóigazgatás: 
Adóbevételek és adóhátralékok 2013. december 31.napján

A B C D E F G H I J K

adózók 

száma

előző évi 

hátralék

folyó évi 

előírás

ebből nem 

esedékes

esedékes 

hátralék

Folyó évre 

elszámolt 

befizetés

teljesítés az 

esedékes 

hátralékhoz

várhatóan 

behajthatat-

lan hátralék

várhatóan 

behajtható 

hátralék

teljesülés a 

behajtható 

hátralékhoz

várható 

bevétel

Kommunális adó 272 416 844 1 974 000 0 2 390 844 1 612 301 67% 0 2 390 844 67% 778 543

Iparűzési adó 298 835 433 102 692 714 0 103 528 147 97 874 018 95% 2 155 200 101 372 947 97% 3 498 929

Gépjármű adó 717 5 222 127 22 043 939 19 737 27 664 660 19 217 633 69% 3 809 932 23 854 728 81% 4 656 832

Összesen 6 474 404 126 710 653 19 737 133 583 651 118 703 952 89% 5 965 132 127 618 519 93% 8 934 304

E = (B + C) - D G = F/E I = E - H J = F/I K = (I + D) - F  
A 2013/2014. évváltási feladatok, valamint a 2013. évi zárási feladatok zökkenőmentesen, 
határidőre elkészültek, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatóságának Államháztartási Irodájához megküldésre kerültek.  
 
Igazgatási munka: 
Hagyatéki leltár felvétele – 28 ügyben, ebből 7 jogsegély – felkérés társ községekből. 
Adó- és értékbizonyítvány 51 esetben került kiadásra. Ezen dokumentumokra elsősorban 
hagyatéki, végrehajtási ügyek intézéséhez volt szükség. Minden adó- és értékbizonyítvány 
határidőben elkészítésre illetve megküldésre került a kérelmet benyújtó szerv felé. 
Kifüggesztés: 65 adás-vételhez 
                       24 földbérlethez, ezeket interneten is meg kell jelentetni 
                       59 Földhivatalnak: 
                       6  Bírósági végrehajtáshoz  
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Méhek bejelentése-nyilvántartás vezetés: 37 méhész gyűjtött akácmézet községünkben. 
Hírmondó előfizetések felvétele: 145 előfizető 
A TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer 2010. évtől bevezetésre került, melyből az 
Önkormányzat ingatlan-nyilvántartási adatokhoz hozzá tud férni, illetve a szükséges adatokat le 
tudja kérni. Több eljárás esetében az ügymenet gyorsaságát tudjuk a rendszer használatával 
biztosítani. 2013. évben 27 esetben került sor a rendszer használatára.  
 
Kereskedelmi igazgatás  
2013-ban egy új magánszálláshely engedélyeztetés történt. Új üzletre működési engedélyt a 
tavalyi évben 1 esetben adtunk. 
 
Egyéb igazgatási feladatok: 

- Kifüggesztési ügyek: 2009. évtől kezdődően Hivatali kapun keresztül a magyarorszag.hu 
honlapra fel kell tölteni a külterületi ingatlanok vételének, bérletének ajánlattételét, 
hirdetményét; ingó- ingatlan árverési hirdetményét; tulajdonjog bejegyzéseket külterületi 
ingatlanok vonatkozásában; végrehajtási jog ügyében indult eljárások hirdetményeit, illetve 
az eljárás megszüntetés hirdetményeit. 2013. évben 154 db kifüggesztés volt külterületi 
ingatlanok vételével, bérletével volt kapcsolatosan, valamint a különböző hivataloktól, 
hatóságoktól (Körzeti Földhivatal, APEH, Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, 
E-on Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt, bíróság, bírósági végrehajtó, ügyvédek) érkezett.  

- Temető nyilvántartás: az önkormányzat tulajdonában lévő új temető-nyilvántartás vezetése 
folyamatos. A 25 éven túli sírok újraváltása többségében zökkenőmentes. Néhány esetben 
nagy gondot, sok időt és energiát jelent az önkormányzatnak az eltemettetők, 
hozzátartozók felkutatása. Több esetben a kutatás nem is vezet eredményre.  

- Hatósági bizonyítvány iránti kérelem a hivatalhoz nem érkezett, mivel ez a hatáskör 
meghatározott esetekben elkerült a Járáshoz.  

Pénzügy 
A költségvetéssel kapcsolatos feladatokról, a költségvetés számadatairól az év során 
folyamatosan kap tájékoztatást a képviselő-testület. Kiemelem, hogy a pénzügyes kollégák a 
Közös Önkormányzati Hivatal könyvelését, beszámolóit Szentkirályon készítik. A számvitel rendje 
megváltozott, még több határidős feladat, havi adatszolgáltatási határidős feladat terheit viselik a 
kollégák. 
 
A Hivatal dolgozóiról elmondhatom, hogy munkájukat lelkiismeretesen, nagy felelősségtudattal, 
megfelelő szakmai tudással látják el. 2013. évben nagy kihívásoknak kellett megfelelniük, a 
változó körülményekhez gyorsan kell alkalmazkodniuk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat szíveskedjen elfogadni. 
 
Szentkirály, 2014. június 23. 

                 Dr. Lajos Krisztina 
                            aljegyző 

HATÁROZAT 
…../2014. (IV. 24.) számú képviselő-testületi határozat 
/ Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról / 
 
Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Dr. Lajos 
Krisztina aljegyző tájékoztatóját a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról. 
 
Felelős: dr. Lajos Krisztina aljegyző 
Határidő: azonnal 
 
Erről: Képviselők 
            Irattár 
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4. napirendi pont: Tanyagondnoki beszámolók I. körzet 2013. május – 2014. május 
Tanyagondnoki munkámban napi feladat az ebédszállítás. Ebben az évben 13-17 főnek 
szállítottam ebédet. Szociális gondozóval seb-kezeléseken vettünk részt, szükség esetén 
alkalmanként. Gyermekorvoshoz beteg gyermekek szállításában segédkeztem.  
Bevásárlás, takarmány, gázpalack kijuttatása tanyasi emberekhez. 
Télen hetente legalább egy alkalommal tűzifa kiszállítását igényelték a tanyasi emberek. 
Szükség szerint a gyermekjóléti munkatárssal voltunk családlátogatáson. 
A jegyzővel, ügyintézőkkel több alkalommal jártunk a tanyasi embereknél. 
Varga Béláné Erzsike nyugdíjba vonulása után a betegszállítást én vettem át, ami rendszeresen 
heti két alkalom, kedd és csütörtök. Természetesen szükség szerint más napokon is. 23 beteg 
emberrel 166 alkalommal jártunk az SZTK-ban illetve a Kórházban. 
Hírmondó elhozatala Tiszakécskéről a hónapok elején és a területemen megrendelők részére 
kiszállítás. 
Munkáim, amiket nem rendszeresen végzek: 
 
2013. Május 
- Majálisban való segédkezés, mazsorettesek kísérete. 
- Mozgáskorlátozottakkal vadaspark látogatása. 
- Iskolás gyermekek szállítása Jakabszállásra sportversenyre. 
- Lakitelek Népfőiskolán tanyagondnoki megbeszélés.  
- Szent Mónika közösséggel Székesfehérváron jártunk. 
- Vízügyes közmunkásokat orvosi vizsgálatra szállítottam Szolnokra. 
- Gréder alkatrész megrendelésének megbeszélése Cegléden. 
- Senior tanyagondnoki látogatás Fülöpházán. 
Június 
- Új MTZ szervizelése Kecskemét Auditker Kft-nél. 
- Kerekdombra gyermekek dolgainak leszállítása, illetve visszaszállítása kerékpártúrához. 
- Erdőkapáláshoz közmunkáson kiszállítása több alkalommal, ebben a hónapban. 
- Senior tanyagondnoki látogatás Jászágón. 
- Szőregen jártunk rózsakiállításon. 
- Mozgáskorlátozottak helyi összejövetelére való beszállítás. 
- Népfőiskolán vettünk részt a mozgáskorlátozottakkal az akadálymentes napon. 
Július 
- Tiszaugon jártunk Köztisztviselők napján. 
- Kecskemét planetáriumi látogatás iskolásokkal. 
- Ebben a hónapban a Győrfi kövesút padka rendezésére több alkalommal szállítottam a 
közmunkásokat. 
- Tiszaalpár táncosokkal. 
- Horgos táncosokkal  
- Hírös Hét kiállításra való készülődés. 
Augusztus 
- Fülöpházán jártam, tanyagondnoki fórumon vettem részt. 
- Apajpusztán mozgáskorlátozottakkal jártunk. 
- Szentistvánon jártunk a tánccsoporttal. 
- Szent István napi ünnepségben való segédkezés. 
- Hírös Hétre való behurcolkodás és a kiállítás összerakása. 
- Falunapi készülődésben való részvétel. 
- Nagykőrösről több alkalommal befőzéshez üvegvásárlás. 
- Szent Mónika közösséggel Budapesti látogatás. 
Szeptember 
- Gréder alkatrész javítás, Nyárlőrinc. 
-Tiszakécskén oktatási megbeszélés Katzné és Gácsiné munkatársakkal. 
- Tiszakécske Munkaügyi kirendeltség, közmunkások ügyintézése. 
- Szüreti felvonulás kísérése. 
- Úszás több alkalommal a Népfőiskolán. 
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Október 
- Nagykőrösön jártunk a nyugdíjasokkal, nyugdíjas találkozón. 
- Tanyagondnoki egyesülettől adomány kerékpárok kiszállítása. 
November 
- Mórahalom tanyagondnoki látogatás. 
- Lakitelek Népfőiskola Senior tanyagondnoki megbeszélés. 
- Petényi József idősek házába való költöztetése. 
- Kocsér temetés, mozgáskorlátozottakkal. 
- Kerékpár adományok kiszállítása a tulajdonosokhoz. 
December 
- Kecskemét, a nyugdíjas csomagok tartalmának megvásárlása, kihozatala, összekészítése. 
- Nyugdíjas csomagok személyekhez való eljuttatása. 
- Máltai adomány csomagok elhozatala Kecskemétről, majd szétosztása. 
- A pályázott tűzifa kiosztásában való segédkezés. 
Január 
- Temetés megszervezésében való segédkezés. 
- Senior tanyagondnoki látogatás Ópusztaszeren, majd Újszilváson. 
Február 
- Falugondnoki közgyűlésen való részvétel. 
Március 
- Székelykapu bontása. 
- Élelmiszer adományok kiszállítása. 
- Tiszakécskére kiállítási anyag átszállítása. 
- Nyárlőrinc régi MTZ javítás. 
- Választási anyag kiszállítása Kecskemétről. 
Április 
- Választásban való segédkezés, mozgó urna kiszállítása. 
- Nyárlőrincről műtrágya elhozatala. 
- Kardoskúton tanyagondnoki látogatás. 
- Ágasegyházára gyermekszállítás. 
- Nagykőrös nyugdíjasokkal, nyugdíjas rendezvényen való részvétel. 
Köszönöm a Testület és a tanyasi emberek bizalmát. Igyekszem ezután is munkámmal a település 
előre haladását biztosítani. 
Kérem beszámolóm elfogadását. 

Tisztelettel, Benkovics Tibor sk. 

II. körzet 2013. február 15. – 2014. május 31. 

A szoc. tv. 60.§-a értelmében a szolgáltatás célja „az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb 
belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az 
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alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes 
alapszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek 
teljesítésének segítése.” 
A tanyagondnok jogszabály szerinti feladatai: 
Közvetlen személyes feladatok- ALAPFELADATOK 
a) közreműködés 

 az étkeztetésben, 

 a házi segítségnyújtásban, 

 a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, 
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így 

 a háziorvosi rendelésre szállítás, 

 az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, 

 a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása 
Közvetlen személyes feladatok- KIEGÉSZÍTŐ FELADATOK 

 az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 

 az egyéb lakossági szolgáltatások, az előzőekben meghatározottakon kívüli egyéb 

 alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés 
KÖZVETETT FELADATOK: 

 az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 

 a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása. 
 
Településünkön 2004 óta működik tanyagondnoki szolgálat, 2 fő tanyagondnokkal. Az általam 
ellátott terület a II. körzet, amelyhez Szentkirály-felső, a Jász-dűlő és a Hori-dűlő település részek 
tartoznak. Az ellátandó lakosok száma a jelenlegi népesség nyilvántartási adatok szerint 433 fő. 
Tanyagondnoki teendőimet 2013. február 15-től látom el, tanyagondnoki végzettséget múlt év 
októberében szereztem. Feladat ellátásomat Toyota Hilux típusú gépkocsi segíti. 
Feladatköröm szerteágazó és a váratlan helyzetekhez is igazodó. Abban segítek, amiben tudok: 
ebédet szállítok, bevásárolok, gyógyszert íratok, orvoshoz viszem a betegeket, hivatalos ügyeket 
intézek és nem utolsó sorban meghallgatok, vagy beszélgetek azokkal, akiknek erre van 
szükségük.  

Kiszállított ételadagok 
összesen: 5 603 adag  

 
A szolgáltatás ellátásával kapcsolatban megtett km 

 
összesen: 21 166 km 
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Végzett tevékenység megoszlása 

 

 Ebédszállítás         39% 

 Egyéni hivatalos ügyek intézése      20% 

 Ételesek összeállítása szállítása, alapanyagok szállítása   8% 

 Bevásárlás         7% 

 Takarmány, gáz, tűzifa beszerzés      6% 

 Betegszállítás         5% 

 Gyógyszeríratás, kiváltás, kiszállítás     4% 

 Látogatás, takarítás        4% 

 Hivatal munkájának segítése       3% 

 Autómosás, takarítás, adminisztráció     2%  

 Tej beszállítás        1% 

 Vérnyomás-, vércukormérés       1% 
Ellátás rendszeressége 

Tanyagondnoki feladataim mellett település-fenntartási munkákkal kapcsolatos feladatokat is 
végzek. 
Zöldterületek gondozása 

· Közterek, közparkok gondozott állapotának folyamatos fenntartása. A parkosított, virággal 
beültetett területeken a virág/növényültetés, öntözés, gyommentesítés, növényápolás, 
növényvédelem megszervezése 

Külterületek gondozása 

 A külterület rendszeres bejárása, a problémák feltárása illetve azok megszüntetésére 
javaslatok tétele. 

Közmunka programokban résztvevők munkájának megszervezése és közvetlen irányítása 

 A település területén dolgozó közmunkások napi munkavégzésének felügyelete, 
koordinálása, szükség esetén intézkedések foganatosítása 

 START-Mezőgazdasági projektben zöldségnövények termesztése 
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Álláspályázatom benyújtásakor egyik célomként jelöltem meg a helyben termelt, idénynek 
megfelelő gyümölcs- és zöldségfélék felvásárlásának megszervezését, majd azok felhasználását 
a közétkeztetésben.  
Érvek, amelyek a helyi termékek felhasználását indokolják: 

 A helyi családi gazdálkodók által termelt élelmiszerek ellenőrizhető forrásból származnak, 
nyomonkövethetőek, a termesztés módszerénél fogva egészségesebbek, kevesebb káros 
vegyszermaradvány található bennük, illetve beltartalmi értékeik is kedvezőbbek, mint a 
nagyüzemi termesztés során előállítottaké. 

 A helyi termékek megvásárlásával támogatjuk a helyi termelőket, hozzájárulhatunk ahhoz, 
hogy a termesztés hagyományai fennmaradjanak. 

- A megfelelő gyermekétkeztetés az egyik leghatékonyabb eszköz lehetne a 
gyermekszegénység enyhítésére, hiszen az iskolába, óvodába járó gyermekek egy része 
jóformán sajnos csak a közétkeztetésben jut élelemhez. A jó minőségű, kiváló beltartalmi 
értékekkel bíró, helyben termelt zöldség- és gyümölcsfélék olcsóbban beszerezhetők. Az 
ételek alapanyagának költségét a szülők, vagy helyettük - rászorulók, nagycsaládosok 
esetén - az önkormányzat fizeti. Ebből kifolyólag a térítési díj - azaz a nyersanyagár - 
nagyságát az önkormányzat lehetőségei is behatárolják, hiszen számos olyan gyermek 
van, aki az ingyenes vagy kedvezményes kategóriába esik. 

 Időskor éveiben az étkezés szerepe felértékelődik, a szépkorúak számára a nyugodt, 
kellemes étkezés egyike azon megmaradt örömöknek, amelyet nap mint nap megélhetnek.  
A mai nyugdíjasok a hagyományos ízeket kedvelik – azonban arra is ügyelni kell, hogy a 
felszolgált fogások ne legyenek túl nagy energiatartalmúak, és tartalmazzanak elég 
vitamint, amelyek a helyi, friss termékekben megtalálhatók. 

 A betakarításban szükség esetén a közmunkások is részt vesznek, vagy teljes egészében 
ők végzik azt, a gyümölcs- és zöldségfélék feldolgozását is ők végzik, így az 
önkormányzatnak ez munkabérterhet nem jelent.   

 Gazdaságossági szempontokat figyelembe véve alacsonyabb ráfordítási költségek mellett, 
magasabb beltartalmi értékekkel bíró, egészséges, kiváló minőségű terméket hozhatunk 
létre (például a szamócát a lekvárkészítéshez 300 Ft/kg-os áron vásároltuk meg, a 
hozzáadott cukorral és tartósítószerrel együtt a lekvár önköltsége 580 Ft). 

A tanyai gazdaságokban megtermelt zöldség- és gyümölcsfélék felvásárlásával közvetlen 
kapcsolatot tartok fent a tanyán élőkkel. 
 
Fontos feladatomnak tekintem a közösség építést és fejlesztést is, célom, hogy részt 
vállaljak: 

· a település hagyományainak ápolásában, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének 
erősítésében  

· az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagításában, a szórakozási és közösségi 
igényekhez való lehetőség biztosításában, 

· a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tételében, 
találkozók, bemutatók kiállítások rendezésében 

· az esztétikus környezet és infrastruktúra fejlesztésében  
 
Továbbá az alábbi tevékenységeket végeztem az elmúlt hónapok során: 

 gyógyászati segédeszköz-tár létesítése 

 adományruha és háztartási eszközök gyűjtése és börze szervezése rászorulók részére 

 éléskamra kialakítása 

 zöldség-gyümölcs feldolgozóhely kialakítása 

 üveggöngyöleg gyűjtése a lakosságtól a befőzéshez 

 közmunkások koordinálása és a kapcsolódó adminisztráció 

 tanyagondnoki iroda kialakítása 

 nyári étkezés megszervezése az idősek részére Kocsérról 

 melegedő kialakítása, berendezése közmunkásaink részére 

 göngyölegek, zöldségek, gyümölcsök beszerzése a tartósításhoz 

 falunapi készülődés 

 saját termékeket bemutató kiállítás szervezése, berendezése Szent István napra 
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 „A Napba öltözött leány” című film vetítése 

 „Látni és látszani” kampány népszerűsítése 

 Száraztészta-készítés megszervezése, alapanyagok beszerzése 

 karácsonyi ajándékcsomagok, Máltai Sz.Sz. csomagok, Eu-s élelmiszercsomagok 
összeállítása, kézbesítése 

 karácsonyfa és betlehem állítás szervezése 

 karácsonyi jótékonysági vásár és bevételéből adakozás az iskola részére 

 falusi disznóvágás, savanyúság kóstolás 

 START program keretében zöldségeskert kialakítása 

 fűszerkert kialakítása a Faluház előtt 

 Székelykapu felállítása 

 helyettes tanyagondnok betanítása 

 saját termékek bemutatása, kóstoltatása a „Háztájit az asztalra” programon  

 rendszeres vérnyomásmérés az ellátottak körében 
 
Az év elején Smoltz Walter a tiszaugi bentlakásos idősotthonba került, megromlott egészségi 
állapota miatt. 
Szolgálatom ideje alatt sajnos találkoznom kellett az elmúlással is, id. Kovács Gergelyné, Tormási 
Lászlóné, Laczkó Imréné és Jehirszki Sándor távozott el az ellátottak közül. Nyugodjanak 
békében! 
Munkánk során meg kell említeni a kommunikáció fontosságát. Közvetlen munkatársaimmal 
rendszeres esetmegbeszéléseket folytatunk, ami szakmai épülésünket szolgálja. A háziorvossal, 
védőnővel, családsegítővel és az intézményvezetőkkel hatékony az együttműködésünk. Jó a 
kapcsolatom a különféle civil szervezetekkel: nyugdíjas klubbal, SZIKE-vel, a helyi polgárőrség 
tagjaival, valamint a rendőrséggel.  
Nagy örömömre szolgál, hogy segíthetem a község lakóinak, intézményeinek, civil szervezeteinek 
napi munkáját, hálás vagyok mindenkinek, aki segítette a beilleszkedésemet. 
Külön köszönöm tanyagondnok-társam Benkovics Tibor együttműködő készségét, amellyel 
megkönnyítette új feladataim ellátását. 
        Kovácsné Lázár Ilona sk. 
 

5. napirendi pont: BESZÁMOLÓ A BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR 

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN  

SZENTKIRÁLY 

TELEPÜLÉSEN 2013-BAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

 
 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR 

KECSKEMÉT, 2014 
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A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kiépítése Bács-Kiskun megyében  

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 1952-től látja el egységesen a város és a 

megye lakosságát a központi könyvtáron és fiókkönyvtárain keresztül. Könyvtárunk 2014 

januárjától a Minősített Könyvtár cím birtokosa, területi ellátó munkánk minőségét is ez szabja 

meg. A Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás a központi könyvtár épületében, külön 

szolgáltatási egységként látja el a megye lakosságát. Munkáját segíti egy 2013-ban vásárolt 9 fős 

kisbusz, valamint egy 7 személyes egyterű személyautó. A könyvtári szolgáltatások 

információtechnológiai hátterét korszerű, Európai Uniós pályázat segítségével kiépített informatikai 

rendszerünk biztosítja. OLIB integrált könyvtári rendszerünkhöz külön modulokkal 

kapcsolódhatnak a települési szolgáltató helyek. 

A KSZR rendszer kialakítását 2005-ben kezdte meg a megyei könyvtár, évről-évre 

egyenletesen bővítette az önkéntesen csatlakozó kistérségekben jelentkező szolgáltató helyek 

számát. Ez az ütemezett növekedés sok biztonságot adott a szolgáltató helyeknek és a megyei 

könyvtárnak egyaránt, hiszen így minden új csatlakozóra jutott elegendő idő és energia a 

szolgáltatások biztonságos működésének elindításához.  

Csatlakozott könyvtárak száma
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Az elmúlt évek legnagyobb eredménye a kistelepülési szolgáltató helyek nagy számban 

történő, egységes színvonalú korszerűsítése, ami a legtöbb helyen még a csatlakozás évében 

bekövetkezett. Így 2013-ra a megye szolgáltató helyeinek 87%-a komplex módon megújult, 

magában foglalva a helyiségek belső átalakítását, a bútorzat teljes cseréjét, az állomány megújulását 

és teljes körű feldolgozottságát. A fejlesztések jelentős része NKA pályázatból, európai uniós (pld. 

IKSZT) pályázatokból és az önkormányzatok önerejéből valósult meg. 

Szentkirály 2005. július 1-én csatlakozott a könyvtárellátási szolgáltatáshoz. 

 

A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások  

Dokumentumszolgáltatás 

A minőségi könyvtári ellátás alapja a korszerű, folyamatosan karbantartott és gyarapított 

dokumentumállomány. Ennek biztosítására 2013-ban is több rendelő jegyzéket küldtünk ki. Az 

ajánló jegyzékeket az aktuális újdonságokból állítottuk össze, emellett természetesen a felmerülő 

egyedi igényeket is folyamatosan teljesítettük. 2005-től összesen 3800 új dokumentum beszerzése, 

állományba vétele, kiszállítása történt meg, ebből 2013-ban 236. Az időszaki kiadvány igényeinek 

felmérése után 2013-ra 25 folyóiratot fizettünk elő a településnek. 

2013-ban a dokumentumok vásárlásánál átlagosan 35 % kedvezményt sikerül elérnünk (ha 

csak a könyveket vizsgáljuk, akkor 39 %). A kedvezmény két dologból tevődik össze, egyrészt a 

nettó finanszírozásból, másrészt a nagykereskedelmi árkedvezményből. Az elért kedvezményekből 

további dokumentumok beszerzését tudtuk biztosítani. 

Az egyedi dokumentum igényeket könyvtárközi kölcsönzéssel lehet a leghatékonyabban 

teljesíteni. Elektronikusan kéri a helyi könyvtárban jelentkező igényt a kolléganő, amit a megyei 

könyvtárban dolgozó könyvtárközis kolléga 1-2 napon belül postáz a kistelepülésre. Szentkirály 

2013-ban 89 kérést küldött, (a megyében lévő szolgáltató helyek átlaga 100 volt), ami részben azt 

jelzi, hogy megfelelő a helyben lévő állomány, másrészt azt, hogy ezt a szolgáltatást még jobban 
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lehet propagálni a használók között. A könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentumokat 

visszaküldő szolgáltatással postázzák a települési könyvtárak, amit kistelepülési támogatásból 

finanszírozott könyvtárunk, tehát az olvasók számára továbbra is ingyenes. 

Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása 

A 2006-ban elvégeztük a tartalmilag elavult, fizikai selejt dokumentumok leválogatását, 

valamint az állomány teljes körű feldolgozását az OLIB Integrált Könyvtári Rendszerben, összesen 

8763 dokumentum feltárása történt meg. Az újonnan beszerzett könyvek szintén az OLIB Integrált 

Könyvtári Rendszerben kerülnek rögzítésre. Minden könyv vonalkóddal, raktári jelzettel ellátva 

kerül ki a településre. 2006. május 4-től biztosított a számítógépes kölcsönzés. 2014 januárjában az 

állomány 11976 dokumentumból állt, melynek közel 32 %-a már új dokumentum. 

Információs szolgáltatás 

Könyvtárunk segítette az oktatásban, képzésben résztvevők és az egyénileg tanulni vágyók 

információhoz való hozzájutását. Kiemelt figyelmet fordítottunk az információs és kommunikációs 

technológia megismertetésére, az infrastrukturális feltételek biztosítására. 

Folyamatos pályázatfigyelő szolgáltatásunknak köszönhetően a kistelepüléseket érintő 

pályázatokról a megjelenést követően azonnal értesítést küldtünk.  

17 szolgáltató helynek, köztük Szentkirálynak fizettük elő az MTI Évfordulónaptár 

adatbázist, amely a különböző rendezvények, kiállítások megrendezéséhez ad napi friss 

információkat. 

A megyei könyvtár Helyismereti Gyűjteménye folyamatosan figyelte az egyes településekre 

vonatkozó sajtócikkeket, azokat feltárták és szöveges formában elérhetővé tették a könyvtárosok 

közvetítésével a lakosság számára. Szentkirályhoz kapcsolódóan jelenleg 904 újságcikk, helyi adat, 

egyéb dokumentum található adatbázisunkban.  

A http://www.bacstudastar.hu/telepulesi oldalon a szolgáltató hely elérhetősége mellett a 

szolgáltatásokról, rendezvényekről, a rendezvényeken készült fotókról, a településről szóló 

sajtócikkekről nyújtunk információt. Letölthető módszertani anyagok pl: munkanapló, 

rendezvényekhez kapcsolódó plakátok is helyet kaptak. Szintén honlapunkról érhetők el a Bács-

Tudás-Tár adatbázisai (Katona József tudástár, Kodály Zoltán tudástár, Mindennapi élet helyi 

jogszabályai, Jeles személyek tudástára, Kurrens helyi lapok Bács-Kiskun megyében). 

Közösségi szolgáltatások 

A helyi könyvtárosok által szervezett rendezvényeken túl 2013-ban az eddigi évekhez 

hasonlóan többféle programot biztosítottunk a kistelepülési könyvtárba látogató olvasók számára. A 

Magyar Kultúra Napja alkalmából „Édes hazám – Édes anyanyelvem” címmel küldtünk ki 

anyanyelvi játék forgatókönyvet, amit helyben fejtettek meg az olvasók.  

Március 20-27-ig tartott az Internet Fiesta országos rendezvénysorozat, melyhez 

Szentkirály már évek óta kiemelkedően sok programmal csatlakozik. Idén 15 rendezvényt 

szervezett, melyek közt a könyvtárunk által elkészített játékok is helyet kaptak. 

A Kecskeméti Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódóan március 20-án „Lepke-ülte rózsaág” 

címmel Weöres Sándor verseinek felhasználásával irodalmi játékon vehettek részt a gyerekek 

szervezésünkben.   

Az Európa Sátor május 1-én a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs 

Pont szervezésében valósult meg, a szentkirályi majálison. Ugyancsak a Europe Direct 

szervezésében EU óra – Az Európai Unió története és intézményei címmel tartott előadást a 

felsősöknek Fazekas István munkatársunk december 20-án. 

Évek óta megrendezésre kerül ősszel az októberi Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozat, melyhez 2013-ban Szentkirály 9 programmal csatlakozott. A programok közt 

volt anyanyelvi játék, társasjáték délután valamint a Szent Király Szövetség múltja, jelene, jövője 

Szabó Gellért polgármester előadása. 

Dinnyés József daltulajdonos CD-ROM bemutatójára a nagyobb gyerekeket és felnőtteket 

várta a könyvtáros november 28-án. 

A Katona József Könyvtárban szintén évek óta tartó hagyomány, hogy december a 

Gyerekek hónapja. Ezen programsorozat keretében Sohonyai Edit ifjúsági íróval beszélgethettek a 

könyvtárban.  

http://www.bacstudastar.hu/telepulesi
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Kicsik számára „Mesél a Könyvtári Maci” címmel több forgatókönyvet is kiküldtünk az év 

folyamán, segítve ezzel a könyvtáros munkáját. A Katona József Könyvtár által indított országos, 

illetve megyei szintű játékfelhívásokat is eljuttattunk a könyvtárba (Táltospróba, Barátunk a 

természet, Kölyökolvasó, Családi örömök). Közösségi játékaink közül a szentkirályi gyerekek a 3-3 

csapattal a Táltospróbán és Barátunk a természet játékban szerepeltek eredményesen. 

Szakmai képzés, továbbképzés 

2013 tavaszán a Katona József Könyvtárban tartott szakmai képzésen vett részt a 

könyvtáros. A képzés során tájékoztatást kapott a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2013-as 

változásairól, majd a működéssel kapcsolatos gyakorlati feladatok megbeszélése után személyes 

konzultációra is lehetőség volt. A képzést a folyamatos telefonos és e-mail-es kapcsolattartás 

egészítette ki, de a rendszeres könyvkiszállítások alkalmával is mód van a személyes egyeztetésre: a 

Katona József Könyvtár valamelyik felsőfokú könyvtárosa segít megválaszolni, megoldani a 

helyben felmerült szakmai kérdéseket. 

Eszközbeszerzés  

Szentkirályon a könyvtárban rendelkezésre álló 11 számítógépből 4 beszerzésére került sor 

2005 óta a könyvtárellátási szolgáltató rendszer finanszírozásából. A könyvtáros munkáját 

segítendő kézi vonalkód-leolvasót, nyomtatót, projektort is beszereztünk. 

A könyvtárak szolgáltatásainak bővítéséhez, a szolgáltatások dokumentálásához vásároltunk 

kisértékű eszközöket. Szentkirályon a csatlakozás óta többek között digitális fényképezőgép, 

videokamera, flipchart tábla beszerzésére került sor. Ugyancsak a szolgáltatások bővítésére, további 

használók megnyerésére vettünk társasjátékokat, plüssjátékokat. 2013-ban laminálógép, 

papírvágógép, fejhallgatók valamint babzsák beszerzése történt meg. 

Minden egyes eszköz beszerzése közvetlenül a könyvtári szolgáltatások színvonalát, 

minőségét emelte. 

Eredmények 

Szentkirályon a könyvtári szolgáltató hely teljes megújulására 2009-ben kerülhetett sor 

DAOP pályázati támogatásával. Az önkormányzat az iskolában található szolgáltató hely 

alapterületét 60-ról 126-ra növelte. A pályázat segítségével korszerű, könyvtári és közösségi 

funkciókat is ellátó minőségi bútorokkal berendezett tér jöhetett létre. A csatlakozás előtti heti 20 

órás nyitva tartás heti 36 órára nőtt. A megújult könyvtár átadására 2009. december 18-án került 

sor. 

A könyvtár iránti megnövekedett érdeklődést mutatja az egyik legfontosabb adat, a 

személyes használatok száma, mely a csatlakozást megelőző évhez képest több mint hétszeresére 

nőtt (2004-ben 1878, 2013-ban 13346), hiszen a kulturált környezet, a korszerű szolgáltatások 

bevonzzák a látogatókat. Ez a 14 év alatti korosztálynál is megfigyelhető, itt a személyes 

használatok száma több mint ötszörösére emelkedett (1669-ről 8806-re). A helyben használt 

dokumentumok száma is megugrott, 329-ről 2807-re. A regisztrált olvasók aránya a település 

lakosságához képest 18%-os, ez kicsit magasabb, mint a települési könyvtárak 15%-os átlaga, de 

még emelhető lenne. Nagy kihívás a jövőre nézve, hogy a számokban is kifejezhető érdeklődést 

megtartsuk, és tovább növeljük, melyhez mi minden szakmai támogatást megadunk. 

Az állandó, megbízható könyvtáros munkájának köszönhetően valódi közösségi hellyé 

fejlődött a könyvtár, amely példaértékű a kistelepülési könyvtárak között. 

Szentkirályon a könyvtárellátási szolgáltató rendszerhez történő csatlakozás eredményei 

mérhetően kimutathatók. Bízunk abban, hogy a folytatásban együttműködésünk további 

lehetőségeket hoz a település lakosságának, ezzel is a hozzájárulunk az életminőségük javulásához. 

 

Kecskemét, 2014. május 15.  

Ramháb Mária 

megyei könyvtárigazgató 

főtanácsos 
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6. napirendi pont: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi 
ellátásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 96. § (6) 
bekezdése alapján minden év május 31. napjáig kell teljesíteni a település gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített gyermekvédelmi beszámolót. A képviselő-
testület megtárgyalását követően az értékelést meg kell küldeni a gyámhivatalnak. Az értékelés 
tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.  

Önkormányzati feladat a gyermekek védelme, helyi ellátó rendszer kiépítése és működtetése, 
illetve a területen lakó gyermekek ellátásának megszervezése. 
A települési önkormányzat a törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek 
napközbeni ellátását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való 
hozzájárulást. 
 
I. Település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 2012. 
évre vonatkozóan:  

Korcsoport                             férfi                     nő              együtt  
  0-2                                         23                      28                  51 
  3-5                                         33                      21                  54 
  6-14                                     105                      98                203 
Gyermekkorúak összesen:    161                    147         308 
 
15-18  (Fiatalkorúak)         50                     46                   96 
 
A fentieken túlmenően   
19-60                                       628                   575              1203 
60 év felett                              151                   223                 374 
 
A  község állandó lakosai:     990                   991                1981 
 

A település lakosság számának alakulása: 
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A gyermekek és fiatalkorúak számának alakulása: 
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II. Pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása: 
 
II/1. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása: 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:  
Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (II.9.) ökt. rendeletének 4 §.-a 
alapján a kiskorú gyermek vagy a 18 év feletti, de 25. életévét be nem töltött közép- vagy felsőfokú 
oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőtt részére rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást kell megállapítani különösen a szülő halála esetén, a családot ért elemi kár esetén, a 
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, vagy a gyermek családba való 
visszakerülése érdekében, a szülő vagy a gyermek öt napot meghaladó kórházi kezelése esetén, 
a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadásokra.  
 
Pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 21 család részesült (15 család egyszer, 2 
család kétszer, 5 család pedig háromszor kapott támogatást) összesen 244.000,- Ft összegben. 
 
Újszülöttek egyszeri pénzbeli támogatása 
A fenti ökt. rendelet 3. §-a alapján a Képviselő-testület Szociális Bizottsága minden újszülött, 
szentkirályi állandó lakhellyel rendelkező lakos részére egyszeri pénzbeli támogatást nyújt. A 
támogatás összege az első szülött gyermekre 40.000,-Ft, a második gyermekre 60.000,-Ft, a 
harmadikra 80.000,-Ft, a negyedik és minden további gyermekre 100.000,-Ft. 
Újszülöttek egyszeri pénzbeli támogatásában 12 család részesült összesen 720.000,-Ft 
összegben. 
 
II/2. A jegyző által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása: 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 
A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, 

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg 
külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. 

 

A Gyvt. 19-20. §-a alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 
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a) a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív 
kedvezményének, 

b) a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak, 

c) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 

az igénybevételére. 
 
Természetbeni juttatásként évente két alkalommal - augusztus 1-jén és november 1-jén 
jogosultsággal rendelkező gyermekek után – gyermekenként 5.800 Ft értékű Erzsébet-
utalványban részesülnek a Gyvt. alapján. Támogatásban részesült 58 család, melyben 113 
gyermek a kedvezményezett. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény címen 2013-ban 
1.328.000,- Ft értékű Erzsébet-utalvány került átadásra, amelynek a teljes összege 
visszaigényelhető volt, az önkormányzatot ezzel kapcsolatban kiadás nem terhelte.  
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma korcsoportos bontásban 2013. 
évben. 

korcsoport 0-6 év 7-14 év 15-18 év 19-   év összesen 

száma: 26 55 24 8 113 

ebből: tartósan 
beteg 

0 2 1 1    4 

A támogatás megállapításának célja, hogy a nehéz szociális helyzetben lévő gyermekek részére 
étkezési kedvezményt, ingyenes tankönyvhöz jutást, és egyéb kedvezményeket biztosítson.  
 
Óvodáztatási támogatás: 
A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát – kérelmére – 
annak a szülőnek vagy családba fogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke 

- tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a 67/A. § (3) bekezdésében 
foglaltak szerint megállapította, és 

 - legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, 
megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző 
időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába.  
A pénzbeli támogatás összege a 2013. évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint, azt 
követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint. 
 
Tárgyévben 3 gyermek júniusban és decemberben részesült ismételt támogatásban összesen 
60.000,- Ft összegű óvodáztatási támogatásban, amely teljes egészében visszaigényelhető volt, 
az önkormányzatot ezzel kapcsolatban kiadás nem terhelte. 
  
II/3. Egyéb a gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni 
juttatások: 
Az önkormányzat 2013-ben a szigorított feltételek miatt nem vett részt a szociális nyári 
gyermekétkeztetésben.  
 
Gyermekétkeztetés megoldásának módja:  
Az önkormányzat a gyermekek étkeztetését a helyi óvoda konyhájában történő főzéssel oldja 
meg. 
 
Kedvezményben részesülők köre: 
Az 1997. évi XXXI. tv. 151. §. (5) bekezdése alapján normatív étkezési kedvezményként kell 
biztosítani gyermekétkeztetés esetén  

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

aa) bölcsődés, 

ab) óvodás, 

ac) 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 
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ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 
intézményben elhelyezett, aa)–ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 
100%-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 
és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, 

d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az 
intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani. 

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.  

2013. évben normatív étkezési kedvezményként 100 %-os térítési díjkedvezményben részesült: 
11 fő óvodás és 52 fő általános iskolás gyermek. 

50 %-os térítési díjkedvezményben részesült (3 vagy többgyermekes család): 4 fő óvodás és 11 fő 
általános iskolás gyermek. 
50 %-os térítési díjkedvezményben részesült (tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek): 2 fő 
óvodás és 5 fő általános iskolás gyermek. 

 
III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 

 
Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja:  
Gyermekjóléti Szolgáltatás a Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás 
keretében történt 2013. június 30.-ig, július 1-től a Önkormányzatunk Önálló Gyermekjóléti 
Szolgáltatása lett,  az erről szóló tájékoztatót külön beszámoló tartalmazza. 
 
IV. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatai: 
2013. évben felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzés nem volt.  
 
V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása:  
Az elmúlt évekhez képest nőtt azoknak a családoknak a száma, ahol a mindennapi megélhetés 
problémát jelent, ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetni e családok feltérképezésére, és hatékony 
segítségnyújtásra. 
A fiatalok számára pozitív jövőképet kell kialakítani, a szülőket ösztönözni kell, hogy 
munkavállalással, nyugodt családi légkör megteremtésével tegyék lehetővé gyermekük megfelelő 
fejlődését. A gyermekjóléti szolgálatnak is a munkavállaláshoz információnyújtásban, internet 
használatban, ügyintézésben kell segítséget nyújtania a rászoruló családoknak. A problémák 
időben történő kezeléséhez cél a gyermekvédelmi szakemberekkel történő szorosabb 
munkakapcsolat fenntartása. 
Célként jelölhető meg a fiatalok életviteli problémájának feltárása, és kezelése is, mert általános 
jelenség az élvezeti cikkek elterjedése körükben. Ennek megakadályozása érdekében a káros 
szenvedélyek elleni felvilágosító munkát kell előtérbe helyezni.   
Továbbra is figyelmet kell fordítani az iskolai hiányzásokra, hogy az érintettek negatív irányú 
viselkedését - szabálysértés, és bűncselekmény elkövetését - megakadályozhassuk.   
A nyári szünidőben a gyermekeket hasznos szabadidős programokkal kell lekötni, tekintettel arra, 
hogy a szülőknek gondot jelent megoldani a gyermekeik nyári felügyeletét. Hasznos szabadidő 
eltöltését kínálja a községi könyvtár, amely az érdeklődő korosztály kulturális és szórakozási 
igényeit is szolgálja. A könyvtárban internet hozzáféréssel ellátott számítógépek találhatók. Az 
internetezés népszerű a gyermekek és fiatal felnőttek körében, amely során ellenőrzött 
körülmények között széleskörű ismeretanyaghoz jutnak, illetve az iskolai felkészülésükben is 
segítséget kapnak.  
A rendőrséggel történő együttműködés keretében tartott tájékoztató előadások, prevenciós 
programok segítségével a bűnmegelőzésre is nagy hangsúlyt kell fektetni. A fiatalok káros 
szenvedélyek elleni felvilágosító munkája kiemelt szerepet tölt be a veszélyeztetett általános 
iskolás (12-14 éves), és tinédzserkorosztály (14-18 évesek) körében.  
Az életszínvonal csökkenése, a munkanélküliség növekedése miatt egyre több családnak lenne 
szüksége segítségre. Az önkormányzat a jövőben is céljának tekinti ruhaneműk, játékok stb. 
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gyűjtésével a rászorulókon való segítségnyújtást. A lehetőségeinkhez mérten folyamatosan 
pályázunk a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz és egyéb civil szervezetekhez. 
 
VI.  A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása 
Településünknek nincs bűnmegelőzési programja. 
  
VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
A csoportokban tevékenykedő emberek a helyi közösség különböző érdekeinek érvényesítését 
szolgálják. A civil szervezetek szerepet vállalnak a kultúra közvetítésében, egészségügyi 
felvilágosításban, szabadidő hasznos eltöltésében. Tevékenységükre jellemző rendezvények, 
összejövetelek szervezése. 
 
Hagyományossá vált rendezvények a településen: 

 az önkormányzat által megrendezett majális (május elseje)  

 augusztus 20.-i falunap 

 gyermeknap a szülői munkaközösség és az egyházak szervezésében, 

 szüreti felvonulás és bál az önkormányzat szervezésében, 

 óvodás, iskolás bál a SZMK szervezésében,  

 nyugdíjas bál  

 táncos bál (farsangi) 

 szilveszteri vadászbál 

 a „Vágó János” Gazdakör szervezésében a március 15.-i ünnepi megemlékezés. 
 
A településen működő civil szervezetek a Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület (SZIKE), a 
„Vágó János” Gazdakör, JITAKYOE SE. Sankukai Karate Do (karate sportegyesület), Szentkirályi 
Polgárőr Szervezet, Szent Hubertus Vadásztársaság, Szentkirályi Motoros Club.  
 
2013. évben karácsonyra a Magyar Máltai Szeretetszolgálat élelmiszer segélycsomagot biztosított 
a kisnyugdíjasoknak, valamint a létminimum közelében élőkön kívül a rászoruló hátrányos 
szociális helyzetű gyermekeknek, és családjaiknak. 

Vörösné Vári Ilona sk. 
 

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról 
2013. 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése érdekében 

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

b)  a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése, 

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 
valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való 
hozzájutás szervezése, 

d)  a szabadidős programok szervezése, 
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

A Szentkirályi Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége Tiszakécske Város Egyesített Szociális 
Intézmények és Egészségügyi Központ Társulás keretein belül történt 2013. június 30-ig. 2013. 
július 1-től a Gyermekjóléti Szolgálat önállóvá vált, fenntartója Szentkirály Község Önkormányzata 
lett. A gyermekjóléti szolgálat feladatait január 1-től Pekár Renáta látja el, aki felsőfokú, nem 
szakirányú végzettséggel rendelkezik. (Szakirányú végzettsége folyamatban van, jelenleg 
Nagykőrösön a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskola szociális munka szakán 
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tanul). A családgondozó heti 20 órában teljesíti feladatait, irodája Szentkirály, Kossuth Lajos utca 
24. szám alatt, a Szentkirályi Általános Iskolában található. A feladatához szükséges eszközöket: 
telefon, számítógép, nyomtató, fax az iskola biztosítja számára. Ezenkívül a további szükséges 
eszközöket – papír, tollak, tűzőgép, irattartók – az Önkormányzat biztosítja. 
A családgondozó és a jelzőrendszerbeli tagok között jó az együttműködés, gyakran közösen 
látogatják meg a családokat. A külterületen élő családok látogatásához a Tanyagondnoki szolgálat 
áll rendelkezésre.  
A Gyermekjóléti Szolgálat jó kapcsolatot ápol a helyi nevelési-oktatási intézményekkel, civil 
szervezetekkel is. Az elmúlt évben a következő programok valósultak meg az Általános Iskolával, 
Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesülettel, lakosság együttműködésével közösen: 

 Húsvéti Tojásfestés 

 Ruhagyűjtés 

 Ruhabörzék – Tavaszi, Nyár végi, Novemberi 

 Játékgyűjtés 

 Karácsonyi Vásár, ahol az összegyűjtött játékok becsület kassza formájában voltak 
megvásárolhatók  

 Karácsonyi Csomagok adományozása, a csomagok játékot, narancsot, szaloncukrot 
tartalmaztak 

A Gyermekjóléti Szolgálat ellátottjai a településen: 
Alapellátott gyermekek száma: 27 fő 
Alapellátott családok száma: 18 
Alapellátásban történő gondozás: 
 0-2 éves: 2 fő 
 3-5 éves: 4 fő 
 6-13 éves: 12 fő 
 14-17 éves: 9 fő 
Ideiglenes hatállyal elhelyezett: 1 fő 
Átmeneti nevelésbe vett gyermek: 1 fő 
Hátrányos helyzetű gyermekek: 10 fő 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek: 2 fő 
Az alapellátásban lévő gyermekek száma az 2012-es évhez képest emelkedett: 2012-ben: 21 fő, 
2013-ban: 30 fő, mindez jól alátámasztja a Szolgálat iránti szükségességet, valamint azt is jelenti, 
hogy a veszélyeztetett gyermekek száma növekedett. 
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai: 

 2013 

Információnyújtás 57 

Segítő beszélgetés 24 

Tanácsadás 5 

Hivatalos ügyekben való közvetítés 5 

Családlátogatás 63 

Első védelembe vételi tárgyalás 
 - felülvizsgálat 

1 
- 

Esetkonferencia 2 

Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés - 

Adományozás 46 

Várandós anya gondozása - 

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységét illetően az mondható el, hogy legnagyobb 
számban az információnyújtás volt szükséges az ügyfelek részére – sok esetben számomra is 
voltak olyan kérdések, kérések, melyeknek utána kellett járnom, érdeklődnöm – ezen kívül 2013-
ban sok család számára adományoztunk legtöbbször ruhákat, szekrényeket, ágyakat. Az a 
gyakorlat, hogy a nem használt, de még jó állapotban lévő eszközöket az Önkormányzathoz, vagy 
az irodához – ha ruhákról van szó – behozza a falu lakossága. Ezen kívül szembetűnő a 
családlátogatások száma, próbálok minden családomat meglátogatni, de főként azokhoz járok 
sűrűbben, ahol a háztartásvezetéssel vannak problémák. A külterületen lakókhoz való kijutásban a 
tanyagondnokok nyújtanak segítséget, illetve a védőnővel is többször mentünk ki egy-egy 
családhoz, valamint előfordult, hogy az iskolabuszt vettük igénybe.  
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A Gyermekjóléti Szolgálatnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt gyermekek adatai: 
Családon belüli fizikai elhanyagolás: 1 gyermeknél (szülő által) 
A Gyermekjóléti Szolgálat munkája a kezelt probléma típusa szerint: 

 2013 

Anyagi 20 

Gyermeknevelési 20 

Magatartászavar, teljesítményzavar 1 

Családi konfliktus 8 

Szülők, család, életvitel 47 

Szülői elhanyagolás 1 

Beilleszkedési nehézség 1 

A táblázat jól mutatja, hogy 2013-ban a legtöbb probléma a szülők, család, életvitel köréből 
származott. Az életvitel alatt értem: alkoholizmus, szenvedélybetegségek, nem megfelelő lakhatási 
körülmények. Több családnál találkozom szenvedélybetegségekkel a szülők részéről, ennek 
kezelése is nehézséget jelent számomra, hiszen sok esetben a szülők nem ismerik be saját 
maguknak, hogy problémáik lennének esetleg az alkohollal. Úgy gondolom, amíg ők nem vallják 
be önmaguknak szenvedélyüket, addig nem érhetek el náluk pozitív változást, hiszen első és 
legnehezebb lépés az önmagukkal való szembenézés, probléma felismerése, belátása.   
Az elmúlt évben 2 család azzal a fennakadással fordult hozzám, hogy a szülő/rokon nem tartja 
gyermekével/unokájával a kapcsolatot, illetve nem a bíróság által meghatározott módon és időben. 
Ez magával vonzza a családtagok közötti konfliktust. Ezenkívül magas az anyagi és 
gyermeknevelési nehézségek száma is, főként a szakképzettség hiánya, ebből kifolyólag pedig a 
munkanélküliség, minimális bevétel beosztása jelent gondot a családok számára. 
Gyermeknevelést illetően a következetesség, határozottság, szabályok, elvárások felállítása, ami 
hiányzik a szülőkből. 
Szülői elhanyagolással az elmúlt évben egy alkalommal találkozott a Gyermekjóléti Szolgálat, ez 
esetben a gyermek hajában serkét találtak, az édesanya a védőnővel nem mutatott 
együttműködést, ezért több hétig tartott a kislány hajának rendbetétele. A ház körüli állapotok is 
elszomorítóak voltak, a ruhák halomban, az ételek a konyhaszekrényen, az ágyneműk szakadtak, 
piszkosak voltak. A rendszeres családlátogatásoknak, segítő beszélgetéseknek azonban meg lett 
az eredménye.  
Jelzőrendszer működése: 
Jelzések száma: 

 2013 

Védőnő 1 

Közoktatási intézmény 8 

Állampolgár 1 

Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal - 

Napközbeni kisgyermekellátást nyújtó 
intézmény 

2 

A táblázatból szembetűnő, hogy az előző évben a közoktatási intézmények felől jött a legtöbb 
jelzés, ez egyrészt jelenti azt is, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat, közoktatási intézmények között 
az együttműködés javult, illetve, az oktatási intézmények komolyan veszik jelzési 
kötelezettségüket. Másrészt azt is jelenti, hogy egyre több probléma van a gyermekekkel az 
oktatási intézményekben (igazolatlan hiányzások, házi feladat, felszerelés hiányosságai, de 
előfordult olyan is, hogy a tanítónő azért jelzett felém, mert a gyermek ruházatával, ápoltságával 
voltak problémák). Tavaly az óvoda felől is érkezett jelzés a Szolgálat felé, tehát következtethető, 
hogy a Szolgálatban nyilvántartott óvodáskorú gyermekek száma növekedett. 
A továbbiakban a jelzőrendszer működésébe szeretném bevonni házi gyermekorvosunkat Dr. 
Sajósi Ivánt és körzeti megbízottunkat Ledniczki Tibort, akik munkája nélkülözhetetlen 
gyermekeink helyzetének felderítésében, veszélyeztetettségük megelőzésében, 
megszüntetésében. 
Célok, tervek, fejlesztések:  
Úgy érzem az adminisztrációk, idő szűkössége miatt éppen a gyermekekre jut legkevesebb időm. 
A jövőben szeretnék ezen változtatni, és céljaim között szerepel velük szorosabb kontaktus 
kialakítása, több beszélgetés, bizalmi kapcsolat megalapozása.  

Pekár Renáta sk. 
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7. napirendi pont: 
Óvodánk megbízott intézményvezetőjének vezetői megbízása 2014. augusztus 31-én lejár. A 
Képviselő-testület korábban eredménytelenül hirdetett óvodavezetői pályázatokat. Emiatt jelenleg 
az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat megbízott óvodavezető látja le. 
A fentiek alapján az óvodavezetői állásra a pályáztatás kiírása szükséges. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatot az alábbi tartalommal szíveskedjen kiírni: 
 
Szentkirály község Önkormányzata az általa fenntartott Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői 
állására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 
 

Szentkirály Község Önkormányzata 
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, 2014. augusztus 1-től - 
2019. 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 2014. augusztus 1. napjától 
tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 15. (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.).  
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
dönt a pályázatról  
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31. 
 

8. napirendi pont: 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesületet (a továbbiakban: Egyesület) 1999-ben, a 
kecskeméti kistérséget alkotó 18 települési önkormányzat hozta létre. Feladata elsősorban a 
térségi kapcsolatok erősítése, helyi erőforrások felkutatása, pályázatok elkészítése, a regionális és 
kistérségi szempontból fontos fejlesztések támogatása. Ezen kívül még ismeretterjesztés, 
területfejlesztés, agrárstruktúra- és vidékfejlesztés, környezetvédelem, közös területfejlesztési 
programok kialakítása, megvalósítása és nem utolsósorban a civil szervezetek segítése. 
 
Az Egyesület jogi képviselője megküldte részünkre az Egyesület alapszabályának módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt tervezetét, tekintettel arra, hogy az egyesülési jogról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvénynek megfelelően szükségessé vált az Egyesület alapszabályának módosítása és 
felülvizsgálata. A fentieknek megfelelően a módosítások lényegében technikai, formai jellegűek, a 
hivatkozások pontosításai. Fontos változás viszont, hogy Ágasegyháza és Ballószög települések 
kiléptek az egyesületből, Kunszállás és Fülöpjakab viszont tagjává vált. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezet mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadni szíveskedjék. 
 
A módosítások az egységes szerkezetű Alapszabályban vastagon, dőlt betűvel, a törlésre került 
részek áthúzva kerültek feltüntetésre.  

 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 
…/2014. (VI………...) határozat 
Az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása 
 

Szentkirály község önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az „Aranyhomok” 
Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítását a határozat melléklete 
szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Gellért polgármester 

 

9. napirendi pont: 
a.) Önkormányzatunk a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület tagjaként vesz részt 
az Európai Unió által biztosított LEADER források térségi felhasználásában. Az Egyesület 2012. 
május 1-óta a helyi akciócsoport (HACS) jogcím birtokosaként végzi a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégia éves felülvizsgálatát és annak időszakos értékelését, tájékoztatja a helyi szereplőket a 
pályázati lehetőségekről, projekteket generál, illetve az UMVP III. tengelye és a LEADER 
pályázatok esetében hatósági ellenőrzési szerepkört is betölt.  
Egyesületünk 2014. március 03-án kérelmezte a 2014-2020 közötti programozási időszak 
vonatkozásában a HFS tervezési terület előzetes nyilvántartásba vételét 18 településsel, melyet 
az Irányító Hatóság 2014. március 24. napján jóváhagyott, így a 2014-2020 közötti időszakban 
LEADER HACS-ként működhet.  
Az Egyesület működőképességének folyamatos fenntartása a térség pályázati forrásokhoz való 
hozzájutása tekintetében igen fontos tényező, mivel vannak területek (pl. falufejlesztés, vidéki 
örökség megőrzése, kistelepülések vállalkozásainak fejlesztése, rendezvények támogatása, stb.) 
melyek csak ezekből a forrásokból finanszírozhatók. Azonban a kifizetési működés folyamatát 
tekintve az Egyesület részére 5-6 hónap működési kiadás előfinanszírozása szükséges. Az 
Egyesületnek nincs vállalkozási tevékenysége, hiszen azt a jelenleg hatályos jogszabályok 
kizárják.  
Az Egyesület hitelkérelmét – megfelelő önkormányzati kezesség vagy ingatlan biztosíték 
hiányában – több pénzintézet is elutasította. Ezért kéri a térség önkormányzatainak segítségét, 
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hogy azok a 2012-ben biztosított, lakosságarányos tagi kölcsönre vonatkozó szerződések 
2019. december 31-ig történő meghosszabbításával biztosítsák a LEADER szervezet 
folyamatos működését.  
Ezek alapján a lakosságarányos lebontás összegszerűen 180,- Ft/fő tagi kölcsönt jelentett, 

melynek alapjául a KSH adatbázis 2007. évi adatai szolgáltak. Ezen összeget 

szerződésmódosítás keretében kéri az Egyesület, a kamatmentes kölcsönszerződés 

meghosszabbításaként 2019. december 31-ig.  

 

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, határozzon a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 

Egyesület számára 2012-ben biztosított kamatmentes tagi kölcsön meghosszabbításáról!  

Határozat-tervezet 

 

Szentkirály község Önkormányzata a LEADER HACS jogcím birtokos Homokhátság 
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére (képviselő: Kutasi Ferenc elnök) 2012. 
június 18. napján kötött kölcsönszerződés alapján, annak működési kiadásainak 
előfinanszírozása céljából lakosságarányosan 180,- Ft/fő összegű tagi kölcsönt 2019. 
december 31. napjáig meghosszabbítja, illetve rendelkezésre bocsátja a 2007. évi 
KSH adatok alapján megállapított lakosságszám szerint.  
 
Végrehajtás ütemezése: 2014. június 30. napjáig. 
A tagi kölcsönszerződés-módosítás aláírására a polgármestert a Képviselő-testület 
felhatalmazza.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Gellért polgármester 

 
b.) Ajánlatot kaptunk az EDF DÉMÁSZ-tól a 2015. évre szóló villamos energia biztosítására. Ez 
lényegében nem tér el az idén alkalmazott áraktól, igaz 2013-ról 2014-re jelentős árcsökkentést 
értünk el (21,50-ről 18.50 Ft/kWh) az intézményi fogyasztásra. 
Az ajánlatban csökkentés a közvilágítási áramdíjra szerepel, 16.80-ról 16.40 Ft/kWh-ra.  
Az elmúlt 12 havi fogyasztás egyébként érdekes összehasonlítást mutat az azt megelőző 
időszakéval. 2012 májusától 2013 májusáig az összes fogyasztásunk 67,7 MWh volt, 2014 
májusáig viszont 74 MWh-t fogyasztottunk (109,3 %, +220 e Ft). Legnagyobb változás az Iskolánál 
van (+3 400 kWh – 125 %), majd az ÖNO (+2 500 kWh – 114 %), az Óvoda (+899 kWh – 9 %) és 
a Művelődési Ház következik (+912 kWh – 7 %). Magyarázat a biokazánok beüzemelése, illetve 
az ÖNO-ban a közfoglalkoztatás, Óvoda esetében a Konyhába beállított +5 hűtőszekrény. 
Aligha lehetséges megítélni a kilátásba helyezett rezsicsökkentés ránk gyakorolt hatásait, így a 
magam részéről inkább az elfogadás mellett vagyok. Visszajelzési határidő 25-én 16 óra. 
 
c.) Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy átmenetileg lekötött pénzeszközeinkből 12,7 millió 
forint kamatmentes kölcsönt adott önkormányzatunk a Szentkirályért Közalapítványnak folyó év 
végi visszafizetéssel. Kérem ennek szíves tudomásul vételét, és jóváhagyását. 
 
d.) Előző ülésünkön döntöttünk Kovács Máté községi lakos részére kb. 1280 m2 területű 
szántóingatlan eladásáról a 0290/7 hrsz-ú területünkből. Kérelmét módosította, amennyiben a 
területet szomszédjával, Panda Györggyel közösen vásárolnák meg, ki-ki a telke végében lévő 
részt. Ennek értelmében javaslom korábbi határozatunk módosítását, az ár nem változik. 
 
e.) Az alábbi listát kifejezetten 500 lakos alatti kistelepülések minimumfeltételeként állította össze 
Köteles László kollégám. 
Megismerését és megvitatását javaslom. 
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Kistelepülési Minimum 2014. 
„Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek” (Mt 25,40) 

 
Az elmúlt 70 évben a kistelepülések elnéptelenedtek. 1000 falu rohan a kihalás felé. 
Javasolunk megfogalmazni egy olyan minimális fejlesztési szintet, amelynek minden településen 
meg kellene valósulnia. 
A kisfalvak jelentősen alulfinanszírozottak, ezért a támogatásukat újra kell szervezni.  
Véleményünk szerint a többségében több száz éves történelmi múlttal rendelkező kistelepülések 
fenntartása nem annyira pénz, mint politikai akarat kérdése. 
A Magyar Állam 

- biztosítsa a központi költségvetésből a falvak működéséhez szükséges fedezetet, 
- tegye lehetővé, hogy a kistelepülések, mint halmozottan hátrányos települések kedvező 

adókörnyezeteket alakíthassanak ki,  
- biztosítson adókedvezményeket a helyben lakók és a helyi vállalkozások, azaz a 

kistelepülési munkavállalók és munkaadók számára, 
- ne vegye el a legkisebb falvaktól a hozzájuk befolyt adóbevételeket, 
- pótolja a forráselvonás miatt keletkezett hiányt 
- kedvező feltételekkel adja át a település közigazgatási területén lévő állami 

mezőgazdasági területeket (szántó, rét, erdő) a helyi lakosságnak, vagy a helyben 
működő szervezeteknek használatra, 

- olyan pályázati lehetőségeket nyújtson fejlesztéseinkre – támogatva az Áfa összegét is – 
mely nem igényel önerőt, biztosítva az előfinanszírozást is 

- a település alapvető intézményeinek – óvoda, falugondnok, hivatal – működtetéséhez 
biztosítsa a teljes összeget 

- az alapvető intézményeinkben keletkezett károk (vis maior) helyreállítását 100%-ban 
támogassa (jelenleg ez csak 90%), 

- ne korlátozza a közösségek és elöljáróik önrendelkezési jogát (iskolák fenntartása, 
adókivetések, polgármesteri státusz), 

- segítse elő a helyi termékek termelését és azok kedvező adótartalmú értékesítését, 
- a kisfalvakban maradók életpályamodelljét teremtse meg, 
- a kistelepüléseken való foglalkoztatást kiemelten támogassa. 

A kistelepüléseken a legnagyobb foglalkoztatók az önkormányzatok, ezért a közfoglalkoztatás 
fontos megélhetése a falusiaknak. 

- A közfoglalkoztatottak csökkentett munkabére helyett a minimálbért alkalmazzák, 
- A minimálbér minimum nettó 100.000 Ft legyen, mert a kistelepüléseken ez a 

bérminimum forma a leggyakoribb. 
- A központi költségvetés finanszírozza a község polgármesterének a tisztességes 

megélhetéshez szükséges bérköltségét is. 
- Egy település intézményi minimum rendszerébe bele kell, hogy tartozzon a helyi kisposta, 

a bölcsőde-óvoda és legalább az alsó tagozatos iskola megléte. 
- Létfontosságú, hogy helyben legyenek önkormányzatok és hivatalok vagy kihelyezett 

apparátusok.  
- A kisfalvak esetében fontos, hogy a szakigazgatási szervek, mint például a 

kormányhivatal, falugazdász helyben tartsanak ügyfélszolgálatot. 
Minden kistelepülésen létszükséglet a falugondnoki szolgálat fenntartása. Mivel sok az idős 
ember a falvakban, ezért a házi szociális gondozás és a rendszeres orvosi ellátás feltételeit 
biztosítsák.  
Fontos az is, hogy az adott közösségek hitélete fennmaradjon, lelkipásztori szolgálatok a 
templomokban működjenek. 
Fontosak a szolgáltató egységek, élelmiszerbolt, kocsma, esetleg étterem, szállás is. 
Biztosítsák a vidék megfelelő tömegközlekedési ellátottságát (vonat és busz járatok), a vagyon- és 
közbiztonságot a falvakban, legyen gazdája a kistelepüléseknek. 
 
Az itt felsorolt javaslatok is azt tükrözik, hogy a kistelepülések számára létfontosságú, hogy az 
alapvető működésüket biztosítani tudják, valamint az ott élők is tisztes jövedelemhez jussanak. 
Csak másodlagosak, hogy fejlesztéseiket meg tudják-e valósítani. 
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Fontos, hogy minden község közúton jól megközelíthető legyen, villamoshálózati ellátása 
biztosított legyen. Az út és a villany esetében a települések részéről elvárt igény, hogy legalább 
kétirányú megközelíthetősége legyen. Az elmúlt időszakok szélsőséges időjárási viszonyai 
indokolják, hogy ha egy község elektromos ellátása megszűnik, vagy az egyetlen bekötőút 
járhatatlanná válik, akkor egy másik irányú elektromos betáplálás és egy másik úton való 
megközelíthetőség biztosított legyen. Addig is legalább a meglévő lepusztult úthálózatot állítsák 
helyre. 
 
A XXI. század elején a kistelepülések jelentős informatikai hiányosságokkal rendelkeznek. 
Több kistelepülésen nincs mobiltelefon térerő és nincs vezetékes szélessávú internet. Az út, a 
villany és az infokommunikáció hiánya nagy mértékben akadályozza ezen települések fejlődését. 
Problémát okozhat még a szennyvízhálózat kiépítetlensége is.  
 
Az alapvető infrastruktúra és szolgáltatások hiánya veszélyezteti a kistelepülések 
fennmaradását, gátolja a közösségek fejlődését. Ezek hiánya megakadályozza a turizmus 
fejlődését, de akadályozza a vállalkozások letelepedését is.  
Semmit nem ér a szabad vállalkozási övezet, bármennyire is jó gondolat, ha a vállalkozások az 
alapvető infrastruktúra hiánya miatt működésükben korlátozva vannak. 
 
Kérem, hogy észrevételeimet és javaslataimat fontolják meg, egészítsék ki. Amennyiben 
egyetértenek vele, hozzanak róla képviselő-testületi határozatot és azt küldjék meg a 
Miniszterelnöki Hivatalba. 
 
f.) Felmerült már többször, legutóbb a Hírmondó hasábjain kapott hangot a Sallai utca név-
változtatása. A legfrissebb javaslat Zám Tibor nevére szól. Mit tegyünk? 
 
g.) A Református Egyházközség még 2009-ben keresett meg bennünket, hogy a tulajdonukban 
lévő egykori MHSZ épületet a parókia mögött 2000 m2 szántóra cserélnék. Erről határoztunk is 
94/2009. szám alatt, az ügylet ingatlan-nyilvántartáson való átvezetése azonban nem történt meg. 
Az épület villanyóráját is az önkormányzat nevére írattuk. Pontosan még nem tudjuk, hogy a most 
hatályos jogszabályok szerint milyen módon a legegyszerűbb ennek pótlása, de el kell végezni. 
 
h.) Meghoztuk az új Volkswagen mikrobuszt, már használatban is van. A Citroen sorsát illetően 
kérem a képviselő-társak véleményét. 
 
i.)  Igen kedvező feltételekkel nyílik lehetőség egy használt Komatsu kotró-rakodó gép 
megvásárlására. Időközben megérkezett a pályázati forrásból vásárolt vibrációs lapzömítő gép is. 
Az első próbálkozások kedvező eredményt sejtetnek. A kotrógépet megtekintettük, kipróbáltuk, így 
javaslom a képviselő-testületnek, döntsünk annak megvételéről 2.300.000.- Ft + áfa, összesen 
2.921.000.- Ft áron. Ezzel lényegében jó készültségi szintre jutunk az útkarbantartásokhoz. 
 
 
Szentkirály, 2014. június 20.  
 
 
 
                                              
                  polgármester 
 


