Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én
(kedd) 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi Ferenc alpolgármester, Ádámné Maróti Erika,
Béni Sándor, Bimbó Ferenc és Kovácsné Lázár Ilona.
Külön meghívottak: dr. Lajos Krisztina jegyző, Ádámné Csordás Judit intézményvezető
Sportcsarnok, Hádingerné Harnos Ildikó óvodavezető, Pájerné Váczi Terézia pénzügyi bizottság
tagja, Vörösné Vári Ilona igazgatási ügyintéző.
Szabó Gellért polgármester köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a
határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet a képviselő-tagok egyhangúlag jóváhagytak (lásd 1. sz.
melléklet).
Az egyebek napirendi ponthoz javasolja az óvoda alapító okiratának módosítását, lakóbódé
értékesítését és az EDF Démász Zrt. által küldött áramdíjajánlat megbeszélését.
1. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a szociális célú tüzelőanyag-igénylés feltételeiről szóló
helyi rendeletről, melyet a képviselő-testület írásban megkapott (lásd 2. sz. melléklet). Elmondja,
hogy a belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi Központi költségvetéséről szóló
törvény szerint települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására.
Önkormányzatunk 160 m3 keménylombos fát igényelhet, mely támogatáshoz 203.200.- Ft önerő
biztosítása szükséges.
A képviselő-testület egyet értett az előterjesztéssel, és az alábbi határozatot hozta:
65/2015. ökt. hat.
Természetben nyújtott szociális célú
tüzelőanyag elfogadásáról
Határozat
A Szentkirályi Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy az önkormányzat a
támogatáson felül kemény lombos fafaj és lágy lombos fafaj esetében 1.000 Ft/erdei m3
+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrészt biztosít. Önkormányzatunk 160 m3
keménylombos fát igényel, melyhez 203.200.- Ft önerőt biztosít az adóbevételek terhére.
Az önkormányzat vállalja, hogy a támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Szabó Gellért
Határidő: értelemszerűen
A képviselő-testület 5 egyetértő szavazattal megszavazta a természetben nyújtott szociális célú
tüzelőanyag jogosultsági feltételeiről szóló rendeletét:
12/2015. (IX.29.) önkorm. rendelet
A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag
vásárlás jogosultsági feltételeiről
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a 1503/2015. (VII.23.) Korm. határozat alapján az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva 5 szavazattal, 0 tartózkodással
megalkotta a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
szóló
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rendeletét
az előterjesztésben foglaltak szerint.
Az önkormányzat a támogatáson felül kemény lombos fafaj és lágy lombos fafaj esetében
1.000 Ft/erdei m3 +áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrészt biztosít.
Önkormányzatunk 160 m3 keménylombos fát igényel, melyhez 203.200.- Ft önerőt biztosít
az adóbevételek terhére.
Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba és hatályát veszti 2016. február 16.
napján.
Felelős: Szabó Gellért
Határidő: értelemszerűen
2. napirendi pont:
dr. Lajos Krisztina: Ismerteti előterjesztését a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz
csatlakozásról, melyet a képviselő-testület írásban megkapott (lásd 2. sz. melléklet).
Elmondja, hogy kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt.
E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati
forrásokat is mobilizálni kíván.
A csatlakozási nyilatkozatot 2015. október 1-ig kell megküldeni, a pályázati kiírást pedig legkésőbb
2015. október 5-tól kell megjelentetni helyben a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú
pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók részére („B” típusú pályázat).
Benyújtási határidő: 2015. november 9.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megszavazta a pályázathoz való csatlakozást, és az
alábbi határozatot hozta:
66/2014. ökt. hat.
Bursa Hungarica Felsőoktatási
ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához
való csatlakozásról
Határozat
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányukat kezdeni kívánók
támogatására létrehozott Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához.
A pályázatot 2015. november 9. benyújtási határidővel kiírja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
3. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés
meghosszabbításáról, melyet a képviselő-testület írásban megkapott (lásd 2. sz. melléklet).
Az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésünk folyó év végével lejár. A cég
azzal az indítvánnyal keresett meg, hogy amennyiben számunkra is megfelel, a folyó évre szóló
megállapodást hosszabbítsuk meg.
Béni Sándor képviselő-tag megérkezett.
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a hulladékszállítási szerződés meghosszabbítását,
és az alábbi határozatot hozta:
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67/2015. ökt. hat.
Izsák-Kom Nonprofit Kft.
hulladékkezelési közszolg. szerződés
meghosszabbítása
Határozat
A képviselő-testület kifejezi az Izsák-Kom Kft. felé hulladékszállítási közszolgáltatási
szerződés meghosszabbítása iránti szándékát 2016. december 31. napjáig terjedő
határozott időre, az ezzel kapcsolatos további feladatok intézésével, a közszolgáltatási
szerződés aláírásával megbízza a polgármestert.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
4. napirendi pont:
a) Szabó Gellért: Ismerteti, hogy Bencsik István és Darányi József az általuk eddig is bérelt
földterületre kérik a bérlet meghosszabbítását.
Kovácsné Lázár Ilona: Fel kellene hívni a gazdák figyelmét arra, hogy bár ezek a földek az
önkormányzat tulajdonát képezik, ugyanúgy bánjanak vele és műveljék, mint sajátjukat, vagyis jó
gazda módjára.
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a 337/3. hrsz-ú földterület bérbeadását további 1
évre, és az alábbi határozatot hozta:
68/2015. ökt. hat.
Termőföld bérleti szerződés
meghosszabbítása.
Határozat
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő szentkirályi 337/3 hrsz-ú,
3.2000 ha területű szántó területet Darányi József, Szentkirály, Petőfi S. u. 21. szám
alatti lakos részére történő bérbeadásának meghosszabbításához hozzájárul 1 éves
időtartamra 2016. október 31. napjáig terjedően a korábbi szerződésben
meghatározott feltételekkel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a 0290/43. hrsz-ú földterület bérbeadását további 1
évre, és az alábbi határozatot hozta:

69/2015. ökt. hat.
Termőföld bérleti szerződés
meghosszabbítása.
Határozat
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő szentkirályi 0290/43 hrsz-ú,
2.9092 ha területű szántó ingatlan Bencsik István Szentkirály, Felső 200. szám alatti
lakos részére történő bérbeadásának meghosszabbításához hozzájárul 1 éves
időtartamra 2016. október 31. napjáig terjedően a korábbi szerződésben
meghatározott feltételekkel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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b) Szabó Gellért: Ismerteti, hogy a KMB lakásra érkezett lakásbérleti kérelem. Elmondja, hogy
Hojsza Krisztina kislányával és párjával szeretnének beköltözni a lakásba.
Hozzáteszi, hogy 2 külön traktusa van az ingatlannak, az iroda és a lakás. Ők a lakást szeretnék, ez
egy eltolt szintű ingatlan. A hőszigetelése elég rossz.
Kovácsné Lázár Ilona: A fűtésberendezés működik a házban?
Szabó Gellért: Ki kellene deríteni a víz, gáz és fűtés szolgáltatás üzemeltetését.
Bimbó Ferenc: Mennyi időre kérik kiadni?
Kovácsné Lázár Ilona: Időközben előfordulhat, hogy egy körzeti megbízott ideköltözik, akkor mit
fogunk tenni?
Szabó Gellért: Időkorlátot nem írtak, azt mi szabhatjuk meg, mennyi időre szeretnénk kiadni. A
rendőrség lemondott a bérlőkijelölési jogáról.
Béni Sándor: Hasznosítani kellene szerintem, mert előbb-utóbb teljesen tönkre fog menni a ház.
Szabó Gellért: Maximum 30.000,- Ft-tal támogatom az ingatlan lakhatóvá tételét. A szerződés 1 év
határozott időre szólna.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a kérelmet, és az alábbi
határozatot hozta:
70/2015. ökt. hat.
KMB lakás bérbeadása
Határozat
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő KMB lakás Szentkirály,
Szent István tér 2. szám alatti 36,31 m2 földszinti lakásrészt, valamint 52,24 m2
emeleti lakásrészt összesen 88,55 m2, bérbe adja Hojsza Krisztina 6065 Lakitelek,
Petőfi S. u. 30. szám alatti, és Bódog Szabolcs 6065 Lakitelek, Petőfi S. u. 30. szám
alatti lakosok részére 2016. október 14. napjáig havi 17.710.- Ft összegben.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
c) Szabó Gellért: Ismerteti, hogy Darányi Márta Gabriella a Faluház irodahelyiségében szeretne
Allianz Hungária Biztosító Ügyfélkapcsolati pontot létesíteni.
Kutasi Ferenc: Elnapolnám ezt a napirendi pontot, mivel jelezte a Művelődési Ház vezetője, hogy
raktárként használja azt a helyiséget, illetve kenyérsütésnél ott gyúrják be a tésztát. A legnagyobb
ellenérvet viszont az okozza, hogy az egy helyiség miatt az egész épületet fűteni kellene.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
d) Szabó Gellért: Ismerteti, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, Széles László által lakott
lakóbódéját értékesíteni kellene, mivel komoly érdeklődő van rá.
Kovácsné Lázár Ilona: Milyen állapotban van?
Szabó Gellért: Nagyon rossz, de 50.000,- Ft összegben konkrét vevőnek tudnánk odaadni.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
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71/2015. ökt. hat.
Széles László által használt lakóbódé
értékesítése
Határozat
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Széles
László volt szentkirályi lakos által használt lakóbódéjának hasznosítását, és
egyetértett annak értékesítésével 50.000,- Ft értékben.
Felelős: Szabó Gellért polgármester
Határidő: értelemszerűen
e) Szabó Gellért: Ismerteti, hogy újból módosítanunk kell az óvoda alapító okiratán. A 73-ról 63
gyermeklétszámra, illetve az autista gyermekek nevelését kivettük.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást, és az alábbi határozatot hozta:
72/2015. ökt. hat.
Napközi Otthonos Óvoda
alapító okirat módosításáról
Határozat
Szentkirály Község Önkormányzati Képviselő-testülete – mint a Szentkirályi
Napközi Otthonos Óvoda fenntartója – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2)
bekezdése alapján határozza meg alapító okirat módosítását, és a következők
szerint adja ki: lásd 3. sz. melléklet.
Felelős: Szabó Gellért polgármester
Határidő: azonnal
f) Szabó Gellért: Ismerteti, hogy az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel évente szerződünk. Kaptunk egy
ajánlatot már a korábbiakban, azt viszont visszautasítottuk. Most is kaptunk új ajánlatot, amely jóval
kedvezőbb, mint az előző. Ajánlom, hogy fogadjuk el.
Kutasi Ferenc: Biztos, hogy nem fog lentebb menni az ajánlat?
Bimbó Ferenc: Nem hiszem, hiszen most kezdődik a fűtés szezon.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta az EDF DÉMÁSZ ajánlatát, és az alábbi
határozatot hozta:
73/2015. ökt. hat.
EDF DÉMÁSZ 2016. évi közvilágításra és
intézményi áramdíjra vonatkozó árajánlatának jóváhagyása
Határozat
A képviselő-testület elfogadja az EDF DÉMÁSZ 2016. évre vonatkozó árajánlatait a
közvilágításra vonatkozóan 16,10 Ft/kWh, az intézmények ellátására vonatkozóan
17,75 Ft/kWh egységáron.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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g) Nyúl László: Az Aranykert Szövetkezet melletti víztározót be kellene keríteni. Nagyon veszélyes,
hisz bárki be tud menni, főleg a kisgyerekek.
A szárítóra váró kamionoknak is kellene parkolót találni, mert amikor sokan vannak, az az
útszakasz beláthatatlan.
A Kéri Kft.-vel szemben a napraforgóhéj rakások is veszélyesek. Az a fal, ami keletezik egy-egy
rakodás után, bármikor beomolhat, véletlen egy kisgyerek odatéved, és már is megtörténik a baj.
Szabó Gellért: A víztározó gazdáját előkerítjük, és fel fogjuk szólítani a kerítés helyretételére. A
parkolóra visszatérünk még, mert nem egyszerű a helyzet.
h) Szabó Gellért: Ismerteti, hogy Edelény város polgármestere küldött egy határozat tervezetet,
hogy minél többen támogassák a miniszterelnökséget a migránsok ügyében megtett intézkedések
elismeréséért.
i) Ádámné Csordás Judit: Kéri, hogy a most nyíló konditeremnek egy házirendet készítsen az
önkormányzat, melyhez a szükséges feltételeket leírta.

Kmf.

Szabó Gellért
polgármester

dr. Lajos Krisztina
jegyző
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