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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 26-án (kedd) 

17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi Ferenc alpolgármester, Ádámné Maróti Erika, 

Béni Sándor, Bimbó Ferenc és Kovácsné Lázár Ilona képviselők 
 
Külön meghívottak: dr. Lajos Krisztina jegyző, Pájerné Váczi Terézia pénzügyi bizottság tagja, 
Gergely Attiláné Művelődési Ház vezetője, 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 képviselő-tagok egyhangúlag jóváhagytak (lásd 1. sz. 
melléklet).  
 
1. napirendi pont: 
dr. Lajos Krisztina: Ismerteti előterjesztését a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjáról. A 
család-és gyermekjóléti szolgálat szakmai programját elfogadása után a Kormányhivatalon 
keresztül az NRSZH, mint módszertani felügyeleti szervnek kell megküldeni szakértői 
véleményezésre. A szakmai program úgy készült, hogy a Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 42/B. 
szám alatti helyiség nem telephely, hanem ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség. Ennek 
oka az, hogy ha telephelyként jegyeztetjük be, akkor ott főállású családsegítőt kellene 
alkalmaznunk, melyet nem tudunk biztosítani finanszírozás hiányában. 
Hozzáteszi, hogy integráltan kell a feladatot ellátni, illetve sok újdonság van a gyermekjóléti 
törvényben (lásd 2. sz. melléklet). 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a Gyermekjóléti szolgálat szakmai programját 
és az alábbi határozatot hozta: 
  
1/2016. önk. hat. 
Család-és gyermekjóléti 
szolgálat szakmai programja 

 
H a t á r o z a t 

 
A képviselő-testület jóváhagyta a Család-és gyermekjóléti szolgálat szakmai 
programját az előterjesztett tartalommal. 
Felhívja a jegyzőt, hogy a szakmai programot haladéktalanul küldje meg a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.  
 
Felelős: dr. Lajos Krisztina jegyző 
Határidő: értelemszerűen 

 
dr. Lajos Krisztina: Ismerteti, hogy az előző évben hozott határozatot módosítani szeretnénk 
azzal, hogy Tiszaug településen nem telephely lesz a szolgálat irodája, hanem ügyfelek számára 
nyitva álló egyéb helyiség.  
 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a család- és gyermekjóléti szolgálat 
finanszírozásáról szóló előterjesztést, és az alábbi módosító határozatot hozta:  
 
2/2016. önk. hat. 
Szentkirály és Tiszaug Községek 
gyermekjóléti szolgálat finanszírozásáról. 
 

H a t á r o z a t  
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Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 
74/2015. ökt. határozatot akképpen, hogy a család-és gyermekjóléti szolgáltatást 
integráltan biztosítja 2016. január 1. napjától, melynek ellátási területe a Szentkirályi 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Szentkirály és Tiszaug települések 
lakosságára terjed ki. A szolgálat székhelye Szentkirály Község Önkormányzata. 
Tiszaugon a család-és gyermekjóléti szolgálat ellátottak számára nyitva álló egyéb 
helyisége működik (6064 Tiszaug, Rákóczi u. 42/B.). Külön megállapodás alapján a 
tiszaugi ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség használatáért bérleti díjat fizet a 
székhely település önkormányzata. 
A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba történő 
és törzskönyvi bejegyzésről a fentiek szerint intézkedjen.  
 
Határidő: 2016.02.20. 
Felelős: dr. Lajos Krisztina jegyző 

 
2. napirendi pont: 
dr. Lajos Krisztina: Ismerteti előterjesztését a házi segítségnyújtás szakmai programjáról, melyet 
a képviselő-testület korábban írásban megkapott (lásd 2. sz. melléklet).  
Elmondja, hogy 2016. január 1. napjától a házi segítségnyújtás szolgáltatás átalakítására került sor, 
oly módon, hogy a házi segítségnyújtás keretében két szolgáltatási típust különböztetünk meg: a 
szociális segítés, illetve a személyi gondozás. A gondozási szükségletek felülvizsgálata 2015. 
december 15. napjáig az új értékelő lap alapján megtörtént. Új tevékenységi napló került 
bevezetésre, melyben a két szolgáltatás típust és annak időtartamát elkülönítve kell rögzíteni. 
Jelenleg házi segítségnyújtás keretében végzett személyi gondozás során 5 ellátottat és 4 szociális 
segítésben részesülőt gondozhat egy szociális gondozó. 2017. évtől várható a házi 
segítségnyújtáson belüli tevékenység csoportok szerint differenciált finanszírozás. A megváltozott 
jogszabályi környezet miatt szükséges az új szakmai program elfogadása. Településünkön 
megnövekedett az igény a házi segítségnyújtásra, ezért javasoljuk a jelenleg engedélyezett 27 fő 
létszámot 31 főre bővíteni.  
Ennek érdekében Deákné Strobán Éva 4 órában szociális gondozóként végezné a munkát 
rehabilitációs foglakoztatás keretében. Kérem a képviselő-testületet, hogy Deákné Strobán Évát 
vegyük fel 1 évi foglalkoztatásba. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2016. önk. hat. 
Házi segítségnyújtás, étkeztetés szakmai 
programjának jóváhagyása. 

         H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyta a Házi segítségnyújtás, étkeztetés szakmai programját 
az előterjesztett tartalommal. 
Felhívja a jegyzőt, hogy azt haladéktalanul a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg. 
Intézkedjen a szolgáltatói nyilvántartásban az engedélyezett létszám 27 főről 31 főre 
történő bejegyzésének kezdeményezéséről, melyhez a szükséges szakképzett 
gondozó 1 évre 4 órában történő közalkalmazotti foglalkoztatásának feltételeit 
biztosítja 2016. február 1-től. 

 
Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: folyamatos 

 
 
3. napirendi pont: 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a képviselő-testület SZMSZ rendeletének módosításáról. 
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Elmondja, hogy 2016. január 1. napjával módosult a 68/2013. NGM rendelet, mely a kormányzati 
funkciókat tartalmazza, a változásnak megfelelően szükséges az SZMSZ-t módosítani. A 
családsegítés helyett a család-és gyermekjóléti szolgáltatások funkció egy számot kapott, mivel a 
feladatot is integráltan kell ellátni. Az Önkormányzat számára továbbá kötelező feladat lett a 
rászoruló gyermekek részére a szünidei étkeztetése, ezt is be kell építeni a feladatok közé.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a tervezetet. 
 
1/2016. (I.26.) önk. rendelete 
A Képviselő-testülete és Szervei   
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2015. (VII.27.) ökt. rendelet módosításáról. 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja a 9/2015. 
(VII.27.) önk. rendelet módosításáról szóló 

r e n d e l e t é t 
 
A rendelet teljes szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 
4. napirendi pont: 
Kutasi Ferenc: Ismerteti előterjesztését a településfejlesztő 2015. évi tevékenységéről, melyet a 
képviselők korábban írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet). 
Az elmúlt évben zárultak nagyobb építkezéssel járó pályázataink, melyek mellett inkább saját erős, 
kisebb fejlesztéseink megvalósítása jellemezte az évet. Új pályázat kevés indult, ezek is inkább 
nemzeti forrásból lettek kiírva. 
Szót kell még ejtenem a települést érintő állami nagyberuházásokról: az M44 és a Kecskemét-
Szolnok útfejlesztésekről. Véleményem szerint alapjaiban nem változtatják meg ugyan 
településünk életformáját, mégis olyan lényegi külső hatótényezők lesznek ezek, melyeknek káros 
hatását tompítani, esetleges előnyeivel élni csak alapos felkészülés után tudunk majd. 
 
Béni Sándor: Ha megvalósulnának az útépítések, akkor nagy vállalatok számára kellene 
létrehoznunk ipari területeket, hogy jöjjenek Szentkirályra.  
 
A képviselő-testület meghallgatta, és elfogadta a településfejlesztő 2015. évi beszámolóját. 
 
5. napirendi pont: 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a képviselő-testület ez évi munkatervéről, melyet a 
képviselők korábban írásban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet). 
 
dr. Lajos Krisztina: Javasolja kiegészítésképpen februárra a gyermekjólét éves beszámolóját, 
áprilisra a házi segítségnyújtás, étkeztetés működésének beszámolóját, júliusra tornacsarnok 
beszámolóját, decemberre pedig a településfejlesztő beszámolóját. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
4/2016. önk. hat. 
A képviselő-testület 2016. évi 
munkatervéről 

         H a t á r o z a t 
 

A Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2016. évi 
munkatervét, a fentebb említett javaslatokkal. 
Tartalom: lásd 2. sz. melléklet. 

 
Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatos 
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6. napirendi pont: 
a) 
Kutasi Ferenc: Ismerteti előterjesztését az új közbeszerzési szabályzat elfogadásáról, melyet a 
képviselők korábban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet). 
Az új közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII. tv.) miatt új közbeszerzési szabályzat elfogadása 
szükséges önkormányzatunk számára is. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2016. önk.hat. 
Közbeszerzési szabály 
elfogadásáról 

H a t á r o z a t  
 

A Szentkirályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyhangú szavazattal 
elfogadta az új közbeszerzési szabályzatot önkormányzatunk számára. 
 
Felelős: Kutasi Ferenc 
Határidő: értelemszerűen 

 
b)  
Szabó Gellért: Elmondja, hogy önkormányzatunk és Halasi Ernő egyéni vállalkozó között 
megállapodás jött létre a tulajdonunkban lévő 0259/9 hrsz-ú tanyaingatlan vállalkozónak történő 
értékesítéséről. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kapcsán derült ki, hogy a Vevő egyéni 
vállalkozóként nem szerezhet ilyen ingatlant, mivel az a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik, 
eszerint viszont tanyára csak magánszemély szerezhet tulajdonjogot. Ezért a megállapodást fel 
kell bontani, és az eredeti állapotot vissza kell állítani. Javasolja azonban, hogy a testület kötelezze 
el magát abban, hogy a tárgyi ingatlan rendeltetésének folyamatban lévő megváltoztatása 
ingatlannyilvántartási bejegyzését követően (kivett iroda, gazdasági épületre) az ingatlant 
ugyanezen feltételek mellett értékesíti Halasi Ernő egyéni vállalkozónak. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2016. önk. határozat 
0259/9. hrsz. ingatlan adás-vétel felbontása 
 

H a t á r o z a t  
 

A Szentkirályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyhangú szavazattal 
elfogadta, hogy a 0259/9. hrsz-ú tanya eladásáról szóló 2015. évben hozott 
62/2015.(VIII.18.) számú határozatot visszavonja, az adás-vételi megállapodást 
felbontja.  
Egyúttal elkötelezi magát, hogy az ingatlan módosított művelési ágának ingatlan-
nyilvántartási bejegyzését követően azt Halasi Ernő egyéni vállalkozó részére 
3.000.000.- Ft + 810.000.- Ft áfa összegért értékesíti. Felhatalmazza a polgármestert 
az adás-vételi megállapodás aláírására. 

 
Felelős: Szabó Gellért polgármester 
Határidő: azonnal 

 
c) 
Szabó Gellért: Ismerteti, hogy két kérelem érkezett a mai nap.  
Az első Kokovai János részéről, aki azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az 
általuk most bérelt 0191/35 hrsz-ú szántó bérleti díját lehetne-e mérsékelni, mivel a terület elég 
rossz minőségű (lásd 3. sz. melléklet). 
 
A képviselő-testület elhalasztja a döntést a következő-testületi ülés időpontjára. 
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d) 
Szabó Gellért: Ismerteti Pongóné Tóth Mária kérelmét. (lásd 4. sz. melléklet). 
 
Szabó Gellért felolvassa a kérelmet, melyről a testület a döntést elhalasztja a következő ülésre. 
 
e) dr. Lajos Krisztina: Javasolja Bimbóné Fakan Éva TÁMOP pályázat keretében történő 
foglakoztatását. A Munkaügyi Hivatal 3 hónapig 100%-ban, majd 8 hónapig 75%-ban támogatja a 
bér+ járulékot, ami után az Önkormányzatnak 4 hónap tovább foglakoztatási kötelezettsége van. A 
foglalkoztatása megosztva az óvodában dajkaként  és a konyhai kisegítőként történne. 
 
7/2016. önk. hat. 
GINOP pályázat benyújtás Bimbóné Fakan Éva 
foglalkoztatására 
 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület támogatja a Munkaügyi Hivatalhoz benyújtandó GINOP 
pályázatot Bimbóné Fakan Éva foglalkoztatása céljából.  
 
Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: folyamatos 

 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 
 
 
 Szabó Gellért  dr. Lajos Krisztina 
 polgármester  jegyző 
 


