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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

 
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 

(csütörtök) 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, Pájerné Váczi Terézia pénzügyi bizottság tagja, 
Pekár Renáta gyermekjóléti szolgálat, Osbáthné Rauscher Erika védőnő, Ádámné Csordás Judit 
gondnok Sportcsarnok, Vörösné Vári Ilona igazgatási előadó, Lévai Tiborné pénzügyi előadó, 
Gömöri Balázsné tanyagondnok és szociális gondozó, Benkovics Tibor tanyagondnok.  
 
Szabó Gellért polgármester köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a 
határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat, hozzáteszi, hogy az Egyebek napirendi pont keretében Halasi 
Ernő kérelmét is kéri megtárgyalni.  
Kutas Ferenc az egyebek napirendi ponthoz szeretné a belterületi utcák és járdák létesítésére 
pályázat benyújtásának megbeszélését. 
A képviselő-tagok egyhangúlag jóváhagytak a javaslatokat és a napirendi pontokat (lásd 1. sz. 
melléklet).  
 
1. napirendi pont: 
dr. Lajos Krisztina: Ismerteti az önkormányzati hivatal működéséről szóló előterjesztését, melyet 
a képviselő-tagok korábban írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet). 
 
A képviselő-testület néhány pontosító kiegészítés után egyhangúlag jóváhagyta az önkormányzati 
hivatal működéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:  
 
35/2015. ökt. hat. 
Tájékoztató az Önkormányzati Hivatal 
2014. évi munkájáról 

H a t á r o z a t 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
dr. Lajos Krisztina jegyző tájékoztatóját az Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról. 
 
Felelős: dr. Lajos Krisztina jegyző 
Határidő: azonnal 

 
2. napirendi pont: 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról.  
 
A képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 
7/2015. (V.28.) ökt. rendelet 
Szentkirály Község Önkormányzata  
2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló  
2/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdése alapján elfogadja az önkormányzat 2014. évi 
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költségvetésének megállapításáról szóló 2/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet 
módosítását tartalmazó 

r e n d e l e t é t. 
 

A rendelet teljes szövegét a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
E rendelet 2015. május 29-én lép hatályba. 
 

3. napirendi pont: 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló helyi 
rendeletről, melyet a képviselő-testület írásban megkapott (lásd 2. sz. melléklet). 
Az előterjesztés néhány főbb tételéhez külön kiegészítést fűz, majd miután néhány részletkérdést 
tisztáztak, szavazásra bocsátja a tervezetet. 
 
A képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztésben 
foglaltakat, és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
8/2015. (V.28.) ökt. rendelet 
Szentkirály község önkormányzatának 2014. 
évi gazdálkodásáról. 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotja az 
önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 
 

r e n d e l e t é t 
a tervezettel egyezően. 
 
A rendelet teljes szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
4. napirendi pont: 
Benkovics Tibor: Szóban röviden kiegészíti a tanyagondnoki szolgálat I. körzetének 
működéséről szóló előterjesztését, melyet a képviselő tagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. 
melléklet). 
 
Szabó Gellért: Milyen az új Skoda Yeti, hogy bírja a terepmunkákat? 
 
Benkovics Tibor: Eddig nagyon jól teljesít. Volt már, hogy nagyon süppedős saras részen nem 
bírtunk elmenni vele, de más gond nem volt. Sokkal kisebb a fogyasztása, mint a Lada Niva és a 
Ford Transit esetében. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2015. ökt. hat. 
Tanyagondnoki szolgálat I. körzet 
2014. évi beszámolójáról. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyta a tanyagondnoki szolgálat I. körzetéről szóló 
beszámolót. 
 
Felelős: Szabó Gellért polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
Kovácsné Lázár Ilona: Ismerteti a tanyagondnoki szolgálat II. körzetének működéséről szóló 
előterjesztését, melyet a képviselő-tagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).  



 . 3 

A kördiagramon annyira nem látszik, de a végzett tevékenységet próbáltam felosztani. 
Egyértelműek a tanulmányutak, de az egyéb kategóriába tartozik a Vojtilla házban történt 
lekvárfőzés, meszelés, falunapi készülődés, beteglátogatások, szükséglakásba költöztetés, kóbor 
kutya kergetése, temetésre szállítás, favágás, tanyagondnoki találkozó, jótékonyságra készülés, 
betlehemállítás, karácsonyi csomagok összeállítása stb. 
A falugyűlésen felvetette valaki, hogy a tanyagondnoki autókat szokta látni a presszó előtt. 
Tagadhatatlan, tíz óra tájban szoktunk ott lenni, ha tehetjük cappuccinózni, mivel nincs se ebéd, 
se reggeli időnk, az ebédszállítási időt ugyanis tartanunk kell. 
Csináltam egy kimutatást munkaidőm nyilvántartásáról. A tevékenységi napló szerint 160 óra 
helyett áprilisban 190 órát töltöttem munkával (a menetlevelek adatai alapján), itt volt 9 és 12 órás 
napi munkaidőm is.  
 
Bimbó Ferenc: A havi km ingadozásokat mi magyarázza? 
 
Kovácsné Lázár Ilona: A tevékenységi naplóból látszana, ha megnéznénk. Létezik, mivel van, 
hogy egyik nap kell menni befőzés idején a gyümölcsökért, vagy pl. tavaly augusztusban 
Kocsérra az ebédért. De lehet, hogy épp betegszállító voltam, mert a kollegám szabadságon volt. 
Van, hogy csak itthon járok, akkor viszont jóval kevesebb a km.  
Személyi használatra csak havonta egyszer kérem el az autót, azt is polgárőr szolgálat 
teljesítésére. 
 
Szabó Gellért: Kérem, hogy ezen túl is ilyen lelkiismeretesen és fegyelmezetten teljesítsétek az 
autók kezelésének, használatának és tárolásának elvárásait.  
 
Bimbó Ferenc: Gömöri Balázsné munkakörével kapcsolatban kértek tájékoztatást tőlem, amire 
pontosan én nem tudtam válaszolni. Mi az Ő feladata? 
 
Gömöri Balázsné: Én 4 órában házi segítségnyújtást 4 órában pedig tanyagondnoki szolgálatot 
helyettesítek, de van olyan, hogy 2 kollegát kell helyettesítenem egyszerre. Amikor a 
tanyagondnok kolléga elmegy betegszállításra és nem ér vissza ebédidőre, akkor nekem kell 
kivinnem az ételt, és emellett csinálom a házi segítségnyújtást is. Az éves szabadságolási tervet 
igyekszünk betartani, de rendszeresen felborul a napi munkarend is, ami azonnali „beugrást” 
kíván olykor. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2015. ökt. hat.  
Tanyagondnoki szolgálat II. körzet 
2014. évi beszámolójáról. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyta a tanyagondnoki szolgálat II. körzetéről szóló 
beszámolót. 
 
Felelős: Szabó Gellért polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
5. napirendi pont: 
Vörösné Vári Ilona: Ismerteti a 2014. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló előterjesztését, 
melyet a képviselő tagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet).  
 
Kutasi Ferenc: Létezik, hogy 4 év alatt ennyit csökkent a 18. évesek száma: 
 
Osbáthné Rauscher Erika: Igen létezik, mivel volt olyan év, ahol az előző évhez képest fele volt 
a születések száma. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a 2014. évi gyermekvédelmi feladatokról szóló 
beszámolót, és az alábbi határozatot hozta: 
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38/2015. ökt. hat. 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2014. évi ellátásáról szóló  
beszámoló jóváhagyása. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi 
ellátásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Szabó Gellért  
Határidő: értelemszerűen 

 
Pekár Renáta: Ismerteti a gyermekjóléti szolgálat előző évi tevékenységéről szóló előterjesztését, 
melyet a képviselő tagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet). 
 
A képviselő-testület elismerését fejezte ki a szolgálat ellátását illetően, majd egyhangúlag 
jóváhagyta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2015. ökt. hat. 
A gyermekjóléti szolgálat 
2014. évi munkájáról szóló beszámoló 
jóváhagyása. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyta a gyermekjóléti szolgálat 2014. évi munkájának 
beszámolóját. 
 
Felelős: dr. Lajos Krisztina  
Határidő: értelemszerűen 

 
6. napirendi pont:  
Szabó Gellért: Ismerteti, hogy a Fecskeház lakásbérleti pályázatára 1 pályázat van, a 3. számú 
lakásra, akik bejelentkeztek házasságkötésre is. A jelentkezők Rátfai Kornél és Takács Renáta 
Márta. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: Ha a rendeletünk is engedi, nem lehetne idecsábítás céljából meghirdetni 
környező települések sajtóiban? 
 
Szabó Gellért: Lehet róla szó. 
 
Takácsné Kis Márta képviselőtag az üggyel kapcsolatban bejelenti személyes érintettségét. 
 
A képviselő-testület 6 szavazattal egyhangúlag elfogadta a bejelentést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
40/2015. ökt. hat. 
Személyes érintettség. 
      H a t á r o z a t 

 
A képviselő-testület Takácsné Kis Márta képviselőtagot személyes érintettsége miatt 
kizárta a szavazásból. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A képviselő-testület 5 szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást, és az alábbi határozatot 
hozta: 
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41/2015. ökt. hat. 
Ifjúsági garzonház (fecskeház) 3. számú  
lakásának bérbeadása. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület elfogadta Rátfai Kornél, Szentkirály, Ady Endre u. 46. és Takács 
Renáta Márta, Szentkirály, Rákóczi u. 8. szám alatti lakosok pályázatát, és részükre bérbe 
adja az önkormányzat tulajdonát képező Szentkirály, Sallai u. 10. szám alatt lévő ifjúsági 
garzonház (fecskeház) I. emeleti 3. számú lakását a szerződéskötéstől számított öt évre. 
A bérbeadás feltételeit a lakásbérleti szerződés részletesen tartalmazza. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
7. napirendi pont: 
Szabó Gellért: Ismerteti, hogy az általános iskola működtetésével kapcsolatos előterjesztését, 
melyet a képviselők korábban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet). 
Elmondja, hogy a kimutatás adatai szerint önkormányzatunk számára anyagilag vállalható a 
működtetés költségterhe, ami reméljük, a jövőben sem változik úgy, hogy lehetetlenné váljon. Ez 
azonban személy szerint, de a mindenkori képviselő-testület számára is legalább ennyire érzelmi 
kérdés volt. Mint működtetők, talán még inkább magunkénak érezhetjük az iskolánkat. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot alkotta: 
 
42/2015. ökt. hat. 
Általános Iskola működtetői feladatok 
vállalása 

H a t á r o z a t 
 

A szentkirályi képviselő-testület egyhangúlag úgy dönt, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ fenntartása mellett, a Szentkirályi Általános iskola és Alapfokú 
Művészeti iskola működtetői feladatait 2020. augusztus 31-ig vállalja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot benyújtsa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
8. napirendi pont: 
a) Szabó Gellért: Ismerteti a BÁCSVÍZ Zrt. igazgatósági tagjára történő javaslattétel, melyet a 
képviselő-testület írásban megkapott (lásd 2. sz. melléklet). 
 
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslattételt, és az alábbi határozatot alkotta: 
 
43/2015. ökt. hat. 
BÁCSVÍZ Zrt. igazgatósági  
tagjára javaslattétel 

H a t á r o z a t 
 
Szentkirály Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. 
Tiszakécskei Üzemmérnökségéhez tartozó Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály, Tiszaalpár 
és Tiszakécske települések a BÁCSVÍZ Zrt. Igazgatóságába Szíjj László, Tiszakécske, 
Kazinczy u. 21. szám alatti lakost delegálják. 
 
Felelős: Szabó Gellért polgármester 
Határidő: 2015. május 29. 

 
b) Szabó Gellért: Ismerteti a BÁCSVÍZ Zrt. vagyonkezelési szerződés bérleti szerződéssé 
alakításáról szóló előterjesztését, melyet a képviselő-tagok írásban megkaptak (lásd 2. sz. 
melléklet). 
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Néhány pontosító kérdés tisztázása után a képviselők az alábbi egyhangú határozatot hozták: 
 
44/2015. ökt. hat. 
BÁCSVÍZ Zrt. vagyonkezelési 
szerződés módosításáról. 

H a t á r o z a t 
 

A Szentkirályi képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a BÁCSVÍZ Zrt. által 
indítványozott, az önkormányzat tulajdonában álló ivóvíz-vagyon működtetését szabályozó 
vagyonkezelési szerződésnek bérleti szerződéssé alakítását.  
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
A szerződés teljes szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 
Felelős: Szabó Gellért polgármester 
Határidő: azonnal 

 
c) Kutasi Ferenc: Ismerteti előterjesztését a konyha bővítéséről szóló pályázatról, melyet a 
képviselők írásban megkaptak (lásd 3. sz. melléklet). 
Hozzáteszi, hogy a konyhára ráfér a bővítés. A tervező bevonta a szakhatóságokat is a 
tervezésbe, így jöttünk rá, hogy a konyhánk elég korszerűtlen. 
A bővítési tervben szerepel egy új vizesblokk, zöldségpucoló, takarítószer raktár, ételkiadó hely, 
edénytároló helyiség és a hűtőszekrények elhelyezését biztosító helyiség kialakítása, illetve új 
gáztűzhely beszerzése. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2015. ökt. hat. 
ITT MAJD A FERI HATÁROZATA LESZ CSAK ELFELEJTETTEM HAZA KÜLDENI 
 
d) Kutasi Ferenc: Ismerteti, hogy a Szolnoki úti feszületről már szó volt korábban is. A 
restaurátor megküldte az árajánlatot, amely bruttó 1.397.000 Ft. Ez a teljes felújítást tartalmazza. 
Azt ajánlom, várjunk a megrendeléssel addig, míg a településünk legrégibb, immár felújított 
köztéri építményének méltó helyet találunk, hogy minél többen láthassák. 
 
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 
 
Kutasi Ferenc: Ismerteti, hogy pályázatot tudunk benyújtani a járdák felújításával kapcsolatban 
(lásd 3. sz. melléklet). 
 
A képviselő-testület 1 tartózkodással elfogadta a tájékoztatást, és az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2015. ökt. hat. 
ITT MAJD A FERI HATÁROZATA LESZ CSAK ELFELEJTETTEM HAZA KÜLDENI 
 
e) Szabó Gellért: Ismerteti, hogy az Általános Iskolánk igazgató-helyettesi állására beérkezett 
pályázatot kell véleményeznünk. 
 
dr. Lajos  Krisztina: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszakécskei tankerületétől 
kaptuk meg dr. Steklács Jánosné pályázatát véleményezésre, aki jelenleg is betölti a tisztséget. 
 
Kovácsné Lázár Ilona: Mi történik, ha nem fogadjuk el, akkor a KLIK bárkit küldhet igazgató 
helyettesként? 
 
Katzné Almási Zsuzsanna: Igen, bár ha támogatja a testület, akkor is mondhatják, hogy nem 
alkalmas, ráadásul nem is kell ezt indokolniuk, a fenntartót ugyanis nem köti a vélemény. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag foglalt állást dr. Steklács Jánosné pályázatáról, és az alábbi 
határozatot hozta: 
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47/2015. ökt. hat. 
dr. Steklács Jánosné igazgató 
helyettesi pályázatának véleményezése 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület egyhangúlag nyilatkozik, hogy támogatja dr. Steklács Jánosnénak a 
Szentkirály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettesi állásának 
betöltésére benyújtott pályázatát, és kéri a fenntartót a pályázó kinevezésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
f) Szabó Gellért: Ismerteti, hogy helyi lakosunk Halasi Ernő azzal a kéréssel fordult a testülethez, 
miszerint a tulajdonában álló 0259/11. hrsz-on található ipari területre kellene tűzoltáshoz vizet 
biztosítania, ami a közelben lévő tűzcsap 68 méterrel történő áthelyezésével biztosítható. Kérte, 
hogy bizonyos összeggel járuljon hozzá az önkormányzat a költségekhez. 
 
Halasi Ernő elmondta, hogy a Bácsvíztől kapott árajánlat közel 900 ezer forintot tartalmaz egy új 
tűzcsap kiépítésére, ami a meglévő áthelyezése esetén szinte megfelezhető. 
 
Szabó Gellért javasolja, hogy az áthelyezési költségek 20 %-át Halasi Ernő önerőből, 80 %-ot 
pedig az önkormányzat fizessen. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Szabó Gellért javaslatát, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
48/2015. ökt. hat. 
Tűzcsap áthelyezésének támogatása  

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Halasi Ernő tulajdonában lévő 0259/11. hrsz-ú 
ipari terület tűzi víz ellátásához az ingatlan közelében lévő tűzcsap áthelyezését a 
végösszeg 80%-ának átvállalásával támogatja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kmf. 

 
 
 

 Szabó Gellért  dr. Lajos Krisztina 
 polgármester  jegyző 
 


