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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-én 

(kedd) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi Ferenc alpolgármester, Ádámné Maróti 

Erika, Béni Sándor, Bimbó Ferenc, Kovácsné Lázár Ilona és Takácsné Kis 
Márta  képviselőtagok. 
 

Külön meghívottak: dr. Lajos Krisztina jegyző, Vörösné Vári Ilona igazgatási előadó, 
Hádingerné Harnos Ildikó óvodavezető, Tóth Emília kuratóriumi tag, Gergely Attiláné 
intézményvezető, Pájerné Váczi Terézia pénzügyi bizottság tagja. 
 
Megjelent a 8 mezőőri pályázatot benyújtó fő. 
 
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). A tiszakécskei tűzoltó parancsnokság küldött egy tájékoztatást a támogatás 
felhasználásáról, a KEOP pályázat bíráló bizottságába kellene tagokat választanunk, illetve 
lenne némi tájékoztatásom a testület felé. 
 
Kutasi Ferenc: Javasolja a napirendi pontokból a gazdasági programot kivenni (5. napirendi 
pont). 
 
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyták a javaslatot. 
 
1. napirendi pontot külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
2. napirendi pont: 
dr. Lajos Krisztina: Ismerteti előterjesztését az óvodai beiratkozás időpontjáról, melyet a 
képviselők korábban megkaptak (lásd 2. sz. melléklet). 
Elmondja, hogy a köznevelési törvény írja elő, hogy hirdetményt kell készítenünk az óvodai 
beiratkozás időpontjáról. Az óvodavezetővel egyeztetve lettek meghozva az új beiratkozás 
időpontjai. 
Hozzáteszi, hogy a határozat-tervezet, és az előterjesztés szövegében módosítva lesz a 8-
16 óráig tartó beiratkozás 8-17 órára, illetve az óvoda nyitvatartási ideje változott, 6.30 
helyett 6.00-ra. 
 
A Képviselő-testülete 7 szavazattal elfogadta az előterjesztést a módosításokkal, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
14/2015. ökt. hat. 
az óvodával kapcsolatos  
fenntartói döntések meghozatala. 

H a t á r o z a t 
 
Szentkirály  Község Önkormányzati Képviselő-testülete – mint a Szentkirályi Napközi 
Otthonos  Óvoda fenntartója – a 2015/2016-os nevelési év vonatkozásában az 
intézményben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírtakat az 
alábbiakban határozza meg: 

1. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Szentkirály község közigazgatási területe. 
2. Engedélyezett felvételi keretszám: 63 gyermek  
3. Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben 

személyesen szóban közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről 
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szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt 
dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai 
felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba. 

4. Az óvodai jelentkezés időpontja:  
2015. április 27-én (hétfő)  8.00-17.00 óráig 
2015. április 28-án (kedd)  8.00-12.00 óráig 

5. Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje:  
egész évben minden héten naponta 600-1700. Az indítható óvodai csoportok száma: 1. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
3. napirendi pont: 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a Szentkirályért Közalapítvány alapító okiratának 
módosításáról, melyet a képviselők korábban megkaptak (lásd 3. sz. melléklet). 
Hozzáteszi, hogy a Törvényszék újabb hiánypótlási felhívást küldött az Alapítványunk 
változás- és közhasznúsági bejegyzésével kapcsolatban. A korábbi alapító okirat módosítási 
tervezetekhez képest a változásokat a külön csatolt mellékleten (3. sz. melléklet) ezúttal 
kiemelt színnel jelzem. 
 
A Képviselő-testülete 7 szavazattal elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
15/2015. ökt. hat. 
„Szentkirályért” Közalapítvány alapító 
okiratának módosítása. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület egyetért a „Szentkirályért” Közalapítvány alapító okiratának 
módosításával az előterjesztésben foglaltak szerint. A módosítás teljes szövegét a 3. 
sz. melléklet tartalmazza. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
4. napirendi pont: 
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a mezőőri állásokra érkezett pályázatok elbírálásáról 
(lásd 2-4. sz. melléklet). 
Köszönti a mezőőri pályázatra jelentkező személyeket.  
 
Ezek után a 8 jelölt egy-egy mondatot mondott magáról. 
 
Kutasi Ferenc képviselőtag az üggyel kapcsolatban bejelenti személyes érintettségét. 
 
A képviselő-testület 6 szavazattal egyhangúlag a bejelentést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2015. ökt. hat. 
Személyes érintettség. 
      H a t á r o z a t 

 
A képviselő-testület Kutasi Ferenc képviselőtagot személyes érintettsége miatt kizárta 
a szavazásból. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Szabó Gellért: Elmondja, hogy szavazatszámláló-bizottságot kell megszavazni, az érvényes 
szavazó cédulák megszámolására. 
A bizottság tagjainak javasolja Takácsné Kis Mártát, Béni Sándort és Ádámné Maróti Erikát. 
Hozzáteszi, hogy a pályázóra adott szavazat akkor érvényes, ha egy személyre 4 egyforma 
szavazat érkezik. 
 
17/2015. ökt. hat. 
Szavazatszámláló  
Bizottság megalakításáról. 
      H a t á r o z a t 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
mezőőri pályázatok elbírálásának lebonyolítására Szavazatszámláló bizottságot hoz 
létre. 
A Bizottság elnöke: Takácsné Kis Márta képviselő 
Tagjai: Ádámné Maróti Erika képviselő 
  Béni Sándor képviselő 
 
Felelős: Szabó Gellért polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Takácsné Kis Márta: ismerteti a szavazás módját. A szavazólapon a jelöltek neve szerepel. 
A név mellett lévő karikába x-et téve érvényes a szavazat. 
 
Kiosztásra kerülnek a szavazólapok. A szavazás a Faluház egyik helyiségében, urna 
igénybevételével történik.  
 
A szavazatok összesítése után Takácsné Kis Márta ismerteti a szavazás eredményét: 6 
szavazólap érkezett be a mezőőri munkaköri kiírásra, mind a 6 szavazat érvényes. Az első 
szavazás eredményeként Kovács Pál 6, Kutasi István 3, Kutasi Zoltán 1, Kovács Norbert 1, 
Bekő Csaba 1 szavazatot kapott. 
 
Takácsné Kiss Márta: A szavazásból kiderül, hogy egy érvényes pályázat már van, mivel 
több mint 4 szavazatott kapott Kovács Pál.  
 
18/2015. ökt. hat. 
Kovács Pál mezőőrré 
választása. 
      H a t á r o z a t 
 

A Szentkirályi Képviselő-testület 6 egyetértő szavazattal megválasztotta Kovács Pált 
a mezőőri szolgálati feladatainak elvégzésére. 

 
Felelős: Szabó Gellért polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szabó Gellért: Elmondja, hogy mivel csak 1 fő mezőőr szavazata lett érvényes, így még egy 
kör szavazást kell tartani.  
 
Kiosztásra kerülnek a szavazólapok. A szavazás a Faluház egyik helyiségében, urna 
igénybevételével történik.  
 
A szavazatok összesítése után Takácsné Kis Márta ismerteti a szavazás eredményét: 6 
szavazólap érkezett be a mezőőri munkaköri kiírásra, mind a 6 szavazat érvényes. Az 
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második szavazás eredményeként Bekő Csaba 0, Kovács Norbert 1, Kutasi István 4, Kutasi 
Zoltán 1 szavazatot kapott. 
 
Takácsné Kiss Márta: A második szavazásból kiderül, hogy a második mezzőőri 
feladatokat ellátó személy is megvan, így mindkét személyre kiírt pályázat betöltésre került. 
 
19/2015. ökt. hat. 
Kutasi István mezőőrré 
választása. 
      H a t á r o z a t 
 

A Szentkirályi Képviselő-testület 6 egyetértő szavazattal megválasztotta Kutasi István 
a mezőőri szolgálati feladatainak elvégzésére. 

 
Felelős: Szabó Gellért polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. napirendi pont: 
dr. Lajos Krisztina: Ismerteti előterjesztését a közterület elnevezésről (lásd: 2. sz. 
melléklet). 
A Szentkirályi Ásványvíz Kft. nevében Balogh Levente tulajdonos és ügyvezető, azzal a 
kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy édesapjáról, Balogh Sándorról nevezzünk el 
utat Szentkirályon, édesapja munkásságának elismeréseként. 
Hozzáteszi, hogy mindez a közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól szóló 
8/2014. önkormányzati rendeletnek megfelel. 
Javasoljuk, hogy a 415/7 hrsz-ú közút (Lakiteleki út) déli oldalának a 415/5 hrsz-ú út (Műhely 
felé) és a 07 hrsz-ú út (Vörös Sándor-féle tanyához vezet, amely egyben a belterület 
közigazgatási határa) közötti, lényegében a Benzinkúttól az Ásványvíz Kft. területéig tartó 
szakaszát Balogh Sándor útnak nevezzük el. 
 
Szabó Gellért: Minimum 8  napra közzé kell tennünk ezt az út elnevezést, illetve véleményt 
kell kérnünk az érintett terület tulajdonosoktól. 
 
A Képviselő-testülete 7 szavazattal elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
20/2015. ökt. hat.  
Balogh Sándor út 
elnevezésének közzététele. 

H a t á r o z a t 
 

A Szentkirályi Képviselő-testület egyhangúlag megszavazta, hogy legalább 8 napra 
közzéteszi a lakosság számára, véleményezés céljából az előterjesztést, majd a 
vélemények elbírálás után dönt a Balogh Sándor út elnevezéséről, mely a 415/7 hrsz-
ú közút déli oldalának a 415/5 hrsz-ú út és a 07 hrsz-ú út közötti szakasza. 
  
A képviselő-testület megbízza Szabó Gellért polgármestert, hogy tegye meg az ezzel 
kapcsolatos intézkedéseket. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
7. napirendi pont: 
a) Szabó Gellért: Elmondja, hogy a BudaCash Brókerház csődje miatt 67 önkormányzat 
bankszámlája befagyasztásra került. Ezek az önkormányzatok nem szabálytalan 
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gazdálkodásuk miatt, hanem önhibájukon kívül kerültek szorult helyzetbe. A Kormány 245 
millió forintos gyors-kölcsönt adott egyelőre. 
Önkormányzati szövetségek a nehéz helyzetbe került önkormányzatok megsegítése 
érdekében felhívással fordultak a hazai településekhez, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten 
járuljanak hozzá egy közös szolidaritási alaphoz.  
A beérkezett támogatások érintett önkormányzatok közötti szétosztását az akcióban 
résztvevő országos önkormányzati szövetségek képviselőiből álló bizottság dönti el (lásd 2. 
sz. melléklet). 
Hozzáteszi, hogy a Magyar Faluszövetség is a kedvezményezők közt van. Külön 
számlaszám van erre a célra létrehozva, így bárki támogathatja ezeket a bajba jutott 
településeket. Én egy 500.000,-os összegre gondoltam.  
 
Kutasi Ferenc: Ez akkor nem kölcsön, hanem adomány? 
 
Szabó Gellért: Igen. 
 
Kutasi Ferenc: Úgy gondolom, hogy Szentkirály területéhez képest ez az összeg túl nagy. 
 
Béni Sándor: Ugyan ez fogalmazódott meg bennem is. Én 300.000.- összeget mondanék. 
 
dr. Lajos Krisztina: Mi lenne, ha egy, vagy kettő adott település számlájára utalnánk át ezt 
az összeget anonym módon, és így biztosan tudjuk, hogy segített rajtuk. 
 
A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta dr. Lajos Krisztina javaslatát,  
és az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2015. ökt. hat. 
Bankcsőd miatt segítségre szoruló 
falvak támogatása 

H a t á r o z a t 
 

A Szentkirályi Képviselő-testület egyhangúlag megszavazta, hogy 300.000.- Ft (azaz 
háromszázezer Ft) pénzösszeggel támogat adott településeket. 
 
A testület megbízza Szabó Gellért polgármestert, hogy válassza ki azt az adott egy 
vagy két települést, melyet támogatni kíván. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
b) Kutasi Ferenc: Ismerteti előterjesztését a 2015-2020 időszak TOP helyi fejlesztési 
céljairól (lásd 2. sz. melléklet). 
 
A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. 

c) Szabó Gellért: Elmondja, hogy a Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksága 
küldött egy tájékoztatást, hogy mire használta fel a támogatási összegeket, melyek között 
Szentkirály településé is ott volt.  

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a kérelmet, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 

http://www.langlovagok.hu/szervezet/756_tiszakecske-ot
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22/2015. ökt. hat. 
Tiszakécske Önkormányzata 
Tűzoltó Parancsnoksága  
beszámolójának elfogadása. 

H a t á r o z a t 
 

A Szentkirályi Képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a Tűzoltó Parancsnokság 
által küldött tájékoztatást. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
d) Szabó Gellért: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy érkezett a Szentkirályi Polgárőr 
Egyesülettől egy beszámoló, hogy mire költötték el a tavalyi évi támogatásunkat, illetve kérik, 
hogy 2015. évre is támogassuk őket 500.000.- Ft összeggel. 
 
A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a kérelmet, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
23/2015. ökt. hat. 
A Szentkirályi Polgárőr Egyesület 
2015. évi támogatása 

H a t á r o z a t 
 

A Szentkirályi Képviselő-testület egyhangúlag megszavazta, hogy 500.000.- Ft (azaz 
ötszázezer Ft) pénzösszeggel támogatja a Szentkirályi Polgárőr Egyesületet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
e) Szabó Gellért: Ismerteti, hogy a beérkező KEOP napenergia pályázatok árajánlatai közül 
a nyertes elbírálására egy bíráló bizottságot kell létrehozni. A bíráló bizottság tagjainak 
ajánlom dr. Lajos Krisztina jegyzőt, Lévai Tiborné pénzügyest és Nagy Zoltán 6000 
Kecskemét, Békefasor 3/b. szám alatti lakost. 
A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a tájékoztatást, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
24/2015. ökt. hat. 
KEOP napenergia pályázat 
bíráló bizottsága                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

H a t á r o z a t 
 

A Szentkirályi Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a KEOP napenergia 
pályázatának  bíráló bizottságát. 
Tagjai: dr. Lajos Krisztina jegyző 
 Lévai Tiborné pénzügyi ügyintéző  
 Nagy Zoltán  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
f) Szabó Gellért: Ismerteti, hogy Benkovics Tibor tanyagondnokunk megkapta a Kemény 
Bertalan díjat, melyet egy plakettel és egy oklevéllel díjaztak. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassuk őt pénzösszeggel is, mivel ez a legnagyobb 
díj a tanyagondnoki szolgálat körében. 
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Béni Sándor: Én 100.000.- Ft összeget javasolnék. 
 
dr. Lajos Krisztina: Nem lehetne-e azt, hogy havi plusz egy bért adnánk neki jutalomként, 
hogy ezzel is elismerjük a nagyszerű munkáját? 
 
A képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül megszavazta dr. Lajos 
Krisztina ajánlatát, és az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2015. ökt. hat. 
Benkovics Tibor pénzbeli 
támogatása. 

H a t á r o z a t 
 

A Szentkirályi képviselő-testület egyhangúlag megszavazta, hogy Benkovics Tibor 
részére egy havi plusz munkabért (bruttó 149.300.- Ft) adnak jutalmául a Kemény 
Bertalan díj elnyeréséért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Ezután megköszönte a részvételt és az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Szabó Gellért  dr. Lajos Krisztina 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


