
 

 
 

M e g h í v ó 
 
 
A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2015. március 24-én 
(kedden) 16.30 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Az ülés helye: Faluház 
 
N a p i r e n d: 

 
1.) Szociális tárgyú kérelmek elbírálása (zárt ülés) 

Előadó: Vörösné Vári Ilona igazgatási előadó 
 

2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjáról  
Előadó: dr. Lajos Krisztina jegyző 

 
3.) Előterjesztés a Szentkirályért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

Előadó: Szabó Gellért polgármester 
 

4.) A mezőőri állásokra érkezett pályázatok elbírálása 
Előadó: Szabó Gellért polgármester 
 

5.) Előterjesztés az önkormányzat 2015-2019-es gazdasági programjáról 
Előadó: Kutasi Ferenc alpolgármester, településfejlesztő 
 

6.) Előterjesztés közterület elnevezéséről 
Előadó: dr. Lajos Krisztina jegyző 
 

7.) Egyebek (bankcsőd károsultjainak támogatás, 2015-2020 időszak TOP helyi fejlesztési céljai, 
Zarándokút Társulás) 

 
 
 
 
 
S z e n t k i r á l y, 2015. március 19. 
 
 
                                              
                  polgármester 
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Előterjesztés a napirendi pontokhoz a képviselő-testület 2015. március 24-i ülésére 
 
2. napirendi pont: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VII.31) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint „Az óvodai beiratkozásra a 
tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az 
óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően 
legalább harminc nappal 

 a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 
 b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 

honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon,” 
Ennek megfelelően elkészült a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó fenntartói döntés és 

felhívás az óvodai beiratkozásra, melyet kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület megtárgyalás 
után hagyjon jóvá. 
 
Határozat tervezett:  
         /2015. ökt. hat. 
az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala. 

Határozat 
Szentkirály  Község Önkormányzati Képviselő-testülete – mint a Szentkirályi Napközi Otthonos  
Óvoda fenntartója – a 2015/2016-os nevelési év vonatkozásában az intézményben a 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírtakat az alábbiakban határozza meg: 

1. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Szentkirály község közigazgatási területe. 
2. Engedélyezett felvételi keretszám: 63 gyermek  
3. Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben 

személyesen szóban közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt 
dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai 
felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba. 

4. Az óvodai jelentkezés időpontja:  
2015. április 27-én (hétfő)  8.00-17.00 óráig 
2015. április 28-án (kedd)  8.00-12.00 óráig 

5. Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje:  
egész évben minden héten naponta 600-1700. Az indítható óvodai csoportok száma: 1. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
3. napirendi pont: 
A Törvényszék újabb hiánypótlási felhívást küldött az Alapítványunk változás- és közhasznúsági 
bejegyzésével kapcsolatban. A korábbi alapító okirat módosítási tervezetekhez képest a 
változásokat a külön csatolt mellékleten ezúttal kiemelt színnel jelzem. 
Kérem a képviselő-testületet a módosított alapító okirat elfogadására. 
 
4. napirendi pont: 
A mezőőri állásokra kiírt felhívásra 8 pályázat érkezett. A pályázati felhívásban feltételként előírtuk 
a 8 általános iskolai végzettséget, a B kategóriás jogosítványt, a törvényben meghatározott 
mezőőri és rendészeti vizsga meglétét, vagy ennek vállalását, és a helyben lakást. Ezeken felül 
előny a középfokú képesítés, a fegyvertartási engedély, illetve a magasabb iskolai, esetleg 
szakirányú végzettség. 
A munkakör betöltésének legkorábbi időpontjaként folyó év április 15. van meghatározva. 
Elhatároztuk azt is, hogy a szükséges helyi rendelet alkotására csak azt követően kerül sor, ha az 
állások betöltésére alkalmas két személyt találunk. 
A pályázatok formai összesítését az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Mezőőri állásra pályázók

Név lakóhely isk végzettség erk biz szakvizsga gkvez egyéb

Bekő Csaba Tiszakécske szakmunkás (felszolgáló) folyamatban

vadászvizsga+ 

mezőőri vizsga B kat számítógép

Csősz Imre Szentkirály

8 ált+láncfűrészkez.+ 

biztonsági őr+ 

targoncavezető+Ezüst-

Aranykalászos gazda igen

kombinált 

fegyvervizsga A, B kat

Kovács Norbert Szentkirály

szakmunkás (kőműves) + 

motorfűrészkez igen

vadőr+leendő 

éretts

A, B kat + mg 

vontató fegyvertart. 

Kovács Pál Szentkirály 8 ált igen - A, B, C kat fegyvertart. 

Kutasi István Szentkirály szakmunkás (bútoraszt.) igen sportvadász A, B, C kat fegyvertart. 

Kutasi Zoltán Lakitelek szakközépisk (autószerelő) nem rendőr B,C kat

nyelism + 

számítógép

Suhari Nagy István Szentkirály szakmunkás (autószerelő) igen gjművezető A, B, C kat fegyvertart. 

Törőcsik Györgyi Szentkirály

szakmunkás (női ruha 

készítő + takarító) igen - - -  
 
A szavazás tekintetében előzetesen arról kell döntenünk, hogy kitartunk-e az álláshirdetés 
szigorúan vett feltételei mellett, ebben az esetben ugyanis csak helybeli jelentkező pályázata 
bírálható. (Ha a helyi foglalkoztatás segítése a fő szempont, kizárhatjuk a nem helybelieket, de el 
is térhetünk a kiírásban foglaltaktól.) Bérezés a Kjt. szerint bruttó 122 ezer Ft + 8 ezer Ft étkezési 
utalvány, próbaidő 3 hónap. 
A mezőőri tevékenységről szóló törvényrészletet csatolom tájékoztatás végett. 
Javaslom, hogy az állás betöltését május 1-től indítsuk, addig a rendeletalkotás, a Rendőrséggel 
történő megállapodás és a mezőgazdasági igazgatási szervnek való bejelentés teljesíthető. 
 
5. napirendi pont: 
 
6. napirendi pont: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A Szentkirályi Ásványvíz Kft. nevében Balogh Levente tulajdonos és ügyvezető, azzal a kéréssel 
fordult a képviselő-testülethez, hogy édesapjáról, Balogh Sándorról nevezzünk el utat 
Szentkirályon, édesapja munkásságának elismeréseként. (Kérelem alább mellékelve)  
A közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól szóló 8/2014. önkormányzati rendelet 
szerint 
„5. § (2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan 
személynek állítson emléket, aki 

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a 
nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy 
b) élete, munkássága a községhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a térség 
fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a község lakói számára. 

 
6. §(1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 

a) polgármester, 
b) önkormányzati képviselő, 
c) Képviselő-testület bizottsága, 
d) a községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, 
e) a községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy. 

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 
a) a kezdeményezés okát (mire irányul: új elnevezésre vagy elnevezés 

megváltoztatására) 
b) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét, 
c) a javasolt elnevezés indokát, 
d) a javasolt elnevezés kapcsolódásának megindokolását a közterület környezetéhez, a 

településen belüli elhelyezkedéséhez, 
e) a javasolt elnevezés Szentkirályhoz való kötődését, 
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f) utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra. 
(3) A javasolt elnevezést lakossági véleményezésre 8 napra közzé kell tenni az önkormányzat 
hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján. A polgármester a közzététel ideje alatt beérkezett 
javaslatokat a Képviselő-testület elé terjeszti döntésre. „ 

 
Javasoljuk, hogy a 415/7 hrsz-ú közút (Lakiteleki út) déli oldalának a 415/5 hrsz-ú út (Műhely felé) 
és a 07 hrsz-ú út (Vörös Sándor-féle tanyához vezet, amely egyben a belterület közigazgatási 
határa) közötti, lényegében a Benzinkúttól az Ásványvíz Kft. területéig tartó szakaszát Balogh 
Sándor útnak nevezzük el. 
Kérem, hogy a Képviselő-testület a javaslatot tárgyalja meg és döntsön a közzétételről. 
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7. napirendi pont: 
a.) A BudaCash Brókerház csődje miatt 67 önkormányzat bankszámlája befagyasztásra került. 
Ezek az önkormányzatok nem szabálytalan gazdálkodásuk miatt, hanem önhibájukon kívül 
kerültek szorult helyzetbe. A Kormány 245 millió forintos gyors-kölcsönt(!) adott egyelőre. 
Önkormányzati szövetségek a nehéz helyzetbe került önkormányzatok megsegítése érdekében 
felhívással fordultak a hazai településekhez, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten járuljanak 
hozzá egy közös szolidaritási alaphoz.  
A beérkezett támogatások érintett önkormányzatok közötti szétosztását az akcióban résztvevő 
országos önkormányzati szövetségek képviselőiből álló bizottság dönti el. 
 
b.) A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásunkról előző ülésünkön 
döntöttünk, miszerint elvi támogatóként kívánjuk a Társulás tevékenységét segíteni. Azóta 
közgyűlést tartott a Társulás melyen döntöttek a Társulási megállapodás módosításáról, ami a 
pártoló tag intézményének pontosítását jelenti elsősorban. Eszerint: „A nem a kiépített útvonalon 
lévő, a társulásba belépni szándékozó települési önkormányzatok pártoló tagjai lehetnek a 
társulásnak. A pártolói tagság nem teljes jogú tagság. A pártolói tagságról a Társulás elnöksége 
dönt. A pártoló tagság a Társulási Megállapodás függelékébe való bejegyzéssel jön létre.” A 
pártoló tagok tagsági díja a rendes tagokénak 50 %-a. 
Álláspontom szerint nincs ok korábbi döntésünk megváltoztatására. 
 
c.) A 2015-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja országosan 
1.185,7 Mrd forint forrást tartalmaz. Ebből 387 Mrd a 22 megyei jogú város között elsősorban 
lakosságarányosan van elosztva (Érd, mint Pest-megyei település nem részesedhet ebből a 
keretből), a fennmaradó mintegy 800 Mrd-ból valósíthatják meg a megyék városai-falvai 
fejlesztési elképzeléseiket (Pest-megyeiek kivételével). 
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A Tiszakécskei járás települései kb. 3,75 Mrd Ft-ra számíthatnak a 7 (most már csak 6) évre 
szólóan, amiből lakosság arányosan nekünk mintegy 300 millió keretösszeg juthat. (Ez csak a 
TOP forrás, ezen felül egyéb pályázati pénzekre is számíthatunk más Operatív Programokból.) 
 
 
A 2014-2020 időszakra meghatározott TOP források elosztása az 1702/2014. (XII.3.) Kormányhatározat szerint

mjv város+falu megyei mjv város-falu ebből lakos a e Ft/mjv e Ft/város

lakos lakos össz lakos M Ft M Ft Össz M Ft mjv-nak mjv-ban % lakos falu lakos

Bács-Kiskun 112 203 422 342 534 545 23 110 63 230 86 340 26,8% 21,0% 206,0 149,7

Baranya 152 459 241 955 394 414 31 400 38 020 69 420 45,2% 38,7% 206,0 157,1

Békés 62 013 306 436 368 449 13 230 57 940 71 170 18,6% 16,8% 213,3 189,1

Borsod-A-Z 166 258 539 015 705 273 35 260 93 050 128 310 27,5% 23,6% 212,1 172,6

Csongrád 212 169 208 482 420 651 43 710 29 190 72 900 60,0% 50,4% 206,0 140,0

Fejér 148 783 282 304 431 087 24 490 32 100 56 590 43,3% 34,5% 164,6 113,7

Győr-M-Sopron 184 935 262 987 447 922 32 410 23 350 55 760 58,1% 41,3% 175,3 88,8

Hajdú-Bihar 204 985 344 964 549 949 43 320 49 620 92 940 46,6% 37,3% 211,3 143,8

Heves 54 493 256 760 311 253 11 080 41 690 52 770 21,0% 17,5% 203,3 162,4

Jász-N-Szolnok 73 358 322 389 395 747 15 190 53 780 68 970 22,0% 18,5% 207,1 166,8

Kom-Esztergom 70 581 242 648 313 229 13 170 25 940 39 110 33,7% 22,5% 186,6 106,9

Nógrád 38 422 166 924 205 346 9 200 41 130 50 330 18,3% 18,7% 239,4 246,4

Somogy 66 102 260 849 326 951 14 750 43 450 58 200 25,3% 20,2% 223,1 166,6

Szabolcs-Sz-B 119 160 457 578 576 738 24 630 89 280 113 910 21,6% 20,7% 206,7 195,1

Tolna 34 206 201 416 235 622 6 860 27 550 34 410 19,9% 14,5% 200,5 136,8

Vas 78 207 180 748 258 955 14 530 21 140 35 670 40,7% 30,2% 185,8 117,0

Veszprém 57 867 302 613 360 480 11 540 45 170 56 710 20,3% 16,1% 199,4 149,3

Zala 108 522 179 197 287 719 19 140 23 050 42 190 45,4% 37,7% 176,4 128,6

Összesen 1 944 723 5 179 607 7 124 330 387 020 798 680 1 185 700 32,6% 27,3% 199,0 154,2

Nem szerepel Érd és Budapest, illetve Pest megye, mivel a Közép-Magyaroszági régió a TOP forrásokból nem részesülhet.

mjv = megyei jogú város  
(Az adatok érdekes képet mutatnak a vidékfejlesztési politika jelenkori helyzetéről.) 
 
Az alábbi táblázat azokat az ötleteket mutatja, amit a megyei önkormányzathoz eljuttattunk. A 
keretben megcélozható fejlesztések köre sajnos nem a leghatékonyabban segíti szükségleteinket. 
Nem pályázhatunk például sem a kerékpárút, sem a kocséri kövesút fejlesztésére. A vállalkozás-, 
vagy gazdaságfejlesztés célkitűzésének kell például alárendelnünk a belterületi utcáink felújítását 
is, mégpedig abban a megközelítésben, hogy ezeken keresztül érik el munkahelyeiket a helyiek. 
A Táblázatban feltüntetett lista egyúttal fontossági sorrendet is jelent, és nem kis (majdnem 
kétszeres) rátartással készült. A települési elképzeléseket a megyei önkormányzat gyűjti össze, és 
állítja fel ezek ismeretében a megyei fontossági sorrendet.  
 
Szentkirály, 2015. március 19. 
 
 
 
 
                                              
                  polgármester
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Projekt javaslatok Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz 

Település neve: Szentkirály 

 

Település 
javaslata a 
prioritásra 

Projekt címe Projektgazda Műszaki tartalom 
Projekt teljes 

költsége 
(eFT) 

Indikátorvállalás 

Tervezett 
kezdés 

(év/negyed
év) 

Tervezett 
befejezés 
(év/negye

dév) 

1. 

Belterületi utcák 
felújítása 
Szentkirályon 

Szentkirály Község 
Önkormányzata 

Önkormányzati tulajdonú 
belterületi gyűjtő és mellékutak 
(Kossuth L., Arany J., Katona J., 
Sallai, Árpád fejedelem és 
Templom utcák) burkolatának és 
alépítményének felújítása, 
kapacitást nem növelő 
korszerűsítése 

170.000 e Ft 3,9 km felújított és korszerűsített 

belterületi út 

2016. I. 2016. IV. 

2. 

Szentkirály, 
önkormányzati 
középületek 
fejlesztése 

Szentkirály Község 
Önkormányzata 

Általános iskola, Óvoda, 
Polgármesteri Hivatal, 
Rendőrség, Szociális Szolgáltató 
Ház energiahatékonysági célú 
korszerűsítése, felújítása: külső 
nyílászárók cseréje, homlokzat és 
födém szigetelése, világítás 
korszerűsítés, biomassza üzemű 
kazánok beépítése, napelemes 
energiatermelő rendszerek 
telepítése. 

75.000 e Ft - középületek éves primerenergia 
fogyasztás csökkentés: 66.000 
kWh/év 
- megújuló energia termelés: 41 
MWh  
- ühg. gáz becsült éves csökkentés: 
220 tonna CO2 egyenérték 
- energiahatékonyság által elért 
primer energia csökkentés: 
0,0002367 PJ/év 
- megújuló energiaforrásból 
előállított energia: 0,0001476 PJ 

2016. II. 2018. I. 

3. 

„Szentkirályi 
Álom” – 
társadalmi, 
közösségi 
fejlesztések a mi 
falunkban 

Szentkirály Község 
Önkormányzata 

Hosszabb időtartamú, 
közösségépítő, társadalmi 
formáló program, mely az alábbi 
eszközökre épít: közösségi 
rendezvények, klubélet 
fejlesztése, képzések, önnevelő 
tréningek, előadások, 
tájékoztatók, öntevékeny 

45.000 e Ft helyi társadalmi akciókba bevont 
hátrányos helyzetű személyek 
száma: 2000 fő 

2016. III. 2018. II. 
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csoportok beindítása. A program 
részben már meglévő, illetve 
ezután kiépítendő külső- és belső 
partnerségen alapul és pilot 
jelleggel tovább fejleszthető. 

4. 

Szociális 
szolgáltatások 
fejlesztése 
Szentkirályon 

Szentkirály Község 
Önkormányzata 

Infrastrukturális fejlesztések 
(önkormányzati konyha 
átalakítás, bővítése, Szociális 
Szolgáltató Ház fejlesztése, belső 
felújítása és korszerűsítése) 
valamint eszközbeszerzések az 
étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás, a családsegítés 
és a gyermekjóléti szolgálat 
fejlesztése érdekében. 

40.000 e Ft a fejlesztés révén létrejövő, 
megújuló szociális 
alapszolgáltatások száma: 4 

2016. I. 2016. IV. 

5. 

Gazdasági 
infrastruktúra 
fejlesztése 
Szentkirályon 

Szentkirály Község 
Önkormányzata 

A projekt keretén belül egy már 
kijelölt ipari terület alap-
infrastruktúrájának kiépítését 
tervezzük, valamint ezen a 
területen egy min. 4 vállalkozás 
letelepedésére alkalmas 
inkubátorház létesítését. 

160.000 e Ft fejlesztett iparterület területe: 
2,7 ha 

2016. III. 2017. IV. 

6. 

Középkori 
faluskanzen 
létesítése 

Szentkirály Község 
Önkormányzata – 
Szentkirályi Vágó 
János Gazdakör 

A Szentkirályon feltárt és a 
Mezőgazdasági Múzeumban 
tárolt régészeti leletanyagon 
alapuló, a XIII. – XIV. századi 
falusi életet bemutató autentikus 
kulturális-történeti témapark 
kialakítása, mely nonprofit 
jelleggel működve alkalmas az 
egyéni és nagycsoportos 
ismeretterjesztésre, 
foglalkoztatásra. 

100.000 e Ft támogatott helyszíneken tett 
látogatások várható száma: 1000 
fő/év 

2018. I. 2019. III. 

 


