Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én (péntek)
18.00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi Ferenc alpolgármester, Ádámné Maróti Erika,
Bimbó Ferenc, Kovácsné Lázár Ilona és Takácsné Kis Márta képviselőtagok.
Külön meghívottak: dr. Lajos Krisztina jegyző, Hádingerné Harnos Ildikó óvodavezető.
Szabó Gellért polgármester köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a
határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagytak (lásd 1. sz.
melléklet).
1. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a mezőőri szolgálatról szóló helyi rendeletről.
Elmondja, hogy jó úton haladunk a szolgálat létrejötte felé. Ez a rendelet nem nagy terjedelmű, de
tartalmaz minden olyan fontos előírást, ami alapján megalakulhat a mezőőri szolgálat.
Hozzáteszi, hogy ha a vizsgát letette mindkét mezőőr, illetve beindult a szolgálat tényleges
működése, akkor a tapasztalatok birtokában a rendeletet lehet majd módosítani a későbbiek során
szükség szerint.
A képviselő-testület 7 szavazattal és tartózkodás nélkül jóváhagyta a rendelettervezetet, és az
alábbi rendeletet alkotta:
5/2015. (IV.17.) ökt. rend.
Mezőőri szolgálat
Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a fegyveres
biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mezei
őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról szóló
rendeletét
és a tervezettel egyezően elfogadta.
A rendelet teljes szövegét az 2. számú melléklet tartalmazza.
A rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.
2. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról. A módosítások aktualizálást jelentenek és az előző előterjesztést
egészíti ki, mert az Önkormányzat feladatai között megjelenik a mezőőri szolgálat.
A képviselő-testület 7 szavazattal és tartózkodás nélkül jóváhagyta a rendelettervezetet, és az
alábbi rendeletet alkotta:
6/2015. (IV.17.) ökt. rend.
Szentkirály Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.
(V.3.) ökt. rendelet módosításáról.
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében, 44. § 45. §-ában, 46. § (3) bekezdésében, 48. § (2)-(4) bekezdésében, 49. § (2)
bekezdésében, 50. §- ában, 51. § (2) bekezdésében, 52. § (1) bekezdés n.) pontjában,
53. § (1)-(3) bekezdésében, 57. § (1)-(2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 68. §
(2)-(3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében, 120. § (1)
bekezdés d.) pontjában, 143. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 7
szavazattal tartózkodás nélkül megalkotta a Szentkirály Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.
(V.3.) ökt. rendelet módosítását tartalmazó
rendeletét
A rendelet teljes szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
E rendelet 2015. április 20-án lép hatályba.
3. napirendi pont:
Kutasi Ferenc: Ismerteti előterjesztését az önkormányzat 2015-2019-es Gazdasági Programjáról
(lásd 3. sz. melléklet).
Elmondja, hogy a gazdaságfejlesztésnél a termálvíz mezőgazdasági célú hasznosítása, közmunka
program további folytatása, helyi gazdaságfejlesztési iroda létrehozása, új iparterület kialakítása, új
vállalkozások indítása és a falusi turizmus fejlesztése szerepel. A településfejlesztés céljaként
bérlakás állomány növelése, belterületi utcák és járdák felújítása, burkolása, kerékpárút létesítése
és még egyéb fejlesztések várhatók a 2015-2019-es év gazdasági programjában.
Takácsné Kis Márta: Felvetném a falu bolt ötletét is.
Kutasi Ferenc: Nem rossz ötlet. Az önkormányzat felvállalná, hogy a gazdálkodók terményeit
bizományban eladja, majd kifizeti azt a termelőnek.
Ádámné Maróti Erika: A járdafelújítások, illetve járdaépítés nem kerülhetne bele a gazdasági
programba?
Kutasi Ferenc: De igen, beleírjuk azt is.
A képviselő-testület az előterjesztést a járda felújítással együtt elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
29/2015. ökt. hat.
Gazdasági Program jóváhagyása.
Határozat
A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat 2015-2019. évekre szóló Gazdasági
Programját a módosításokkal kiegészítve, mely a 3. sz. melléklet tartalmaz.
(módosítások kiemelt színnel láthatók.)
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
4. napirendi pont:
Szabó Gellért: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a KEOP napenergia pályázat napelemei
elhelyezésének előmunkálatai megkezdődtek. Hozzáteszi, hogy azért kellett a Művelődési Ház
udvarán a több mint 25 éves fűzfákat kivágni, mivel az épület tetejét nagy mértékben árnyékolta,
így a napelemek nem tudtak volna elég energiát szolgáltatni a Művelődési Ház és az Óvoda
áramellátásához.
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Hádingerné Harnos Ildikó: Mikorra várható a napelemek földkábeleinek lefektetése, mivel a
óvoda udvarán a sportpályát szeretnénk felújítani, és egyszerre meg lehetne oldani a kettőt.
Szabó Gellért: Körülbelül június elejére várható.
A képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást.
Szabó Gellért: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy felhívásban Kárpátalja támogatását
kérik minden településtől, aki csak teheti.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy nézze meg, van-e Kárpátalján szentkirályosszentistvános település, így később visszatérnek a napirendi pontra.
Szabó Gellért: Tájékoztatta a képviselő-testületet a Kocséri út felújításáról, illetve
karbantartásáról. Elmondja, hogy a felújítást leállította abból az okból, hogy kiderüljön az új
technológia alkalmassága. Ha az idei útpadka sem lesz időtálló, akkor nem érdemes ennyi pénzt
és energiát ráfordítani. Mostani állapotában 1,3 km hosszon nemesített padkát kapott a Kocséri út.
Kéri, hogy az 1,3 km hosszú útpadka felújítását szavazza meg a képviselő-testület.
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta az 1,3 km hosszú nemesített útpadka kifizetését,
és az alábbi határozatot hozta:
30/2015. ökt. hat.
Kocséri út felújítása
Határozat
A képviselő-testület jóváhagyta a Kocséri úton 1,3 km hosszú nemesített útpadka
készítését 2.674.000.- Ft összegben.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kovácsné Lázár Ilona elmondja, hogy véleménye szerint valamilyen korlátozást kellene bevezetni
a Kocséri útszakaszra, pl. magasságkorlátozást mely kiszűri a túlsúlyos autók közlekedését.
Ezután a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést befejezettnek nyilvánította.

Kmf.
Szabó Gellért
polgármester

dr. Lajos Krisztina
jegyző
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