Meghívó
A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2015. július 27én (hétfőn) 17.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Faluház
N a p i r e n d:
1.) Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó: Szabó Gellért polgármester
2.) Előterjesztés a fecskeház 1. lakására beérkezett bérleti pályázatról
Előadó: Szabó Gellért polgármester
3.) Egyebek (KMB lakás, lakhatás lehetővé tétele)
4.) Községi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
Előadó: Szabó Gellért polgármester
S z e n t k i r á l y, 2015. július 24.
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Előterjesztés a napirendi pontokhoz a képviselő-testület 2015. július 27-i ülésére
1. napirendi pont:

2. napirendi pont:
Pályázat érkezett a fecskeház 1. lakásának bérlésére Prikkel Krisztina helybeli és Lakatos
Ervin kecskeméti lakos részéről. Indoklásukban írják, hogy Krisztina 25 hetes kismama, és
születendő gyermeküket Szentkirályon szeretnék nevelni.
3. napirendi pont:
a.) A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságról megérkezett a válasz levelünkre a KMB
lakás hasznosítása tárgyában. Dávid Károly r. dandártábornok, megyei főkapitány ebben
arról nyilatkozik, hogy „a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a lakást a későbbiek
folyamán sem kívánja igénybe venni, így a lakás önkormányzat általi hasznosítása
akadályba nem ütközik”.
Ezzel együtt viszont megerősíti a KMB iroda további bérlésének szándékát, amit egy hasonló
helyiségért cserébe szintén át tudnak engedni az önkormányzatnak.
b.) László Vencel és családja lakhatási gondjainak megoldásáról előző ülésünkön már esett
szó. Az ülésen a rendelkezésre álló információk birtokában szeretném, ha döntésre jutnánk
egy belterületi ház önkormányzat által történő megvásárlásáról, ahol a család elhelyezést
kaphatna. Ezzel egy menetben kell viszont egyezségre jutni a László Vencelék által most
lakott tanya Halasi Ernő részéről történő megvásárlásában. Ez egy fontos feltétel.
4. napirendi pont: Előterjesztés a képviselőknek külön mellékelve.
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Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Az előző ülés óta új jelöltekre javaslat nem érkezett. Ha nem akarunk mindenkinek adni, azt
javaslom, hogy döntsünk először arról, hány kitüntető címet akar odaítélni a testület, majd a
jelölteket titkos szavazással válasszuk ki.
A titkos szavazást persze tarthatjuk úgy is, hogy a keretszám meghatározása nélkül azok a
jelöltek kapják a kitüntető címet, akikre legalább a jelen lévő képviselők többsége szavazott.
A Béni Farm Kft. esetében természetesen Sándor nem szavazhatna.
Jelölés eddig az alábbi személyekre érkezett:
Balázs Hajnalka,
Béni Farm Kft.,
Gavallér Lajosné,
Jánosy Jenő,
Kara Lajosné,
Katzné Almási Zsuzsanna,
László Benjamin,
Szecsődi György,
Tóth-Baranyi Mariann,
Vörös Dezső.
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