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       Iktatószám: 550/2013. 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő – testülete 

2013. január 30-án tartott üléséről. 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 

 

Jelen vannak: 

1. Csutiné Turi Ibolya polgármester, 

2. Egyed Tihamérné alpolgármester, 

3. Kovács Györgyné képviselő 

4. Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő, 

5. László Istvánné képviselő, 

6. Nagy Lajos képviselő, 

 

 

Távol lévő képviselő: 

 

 Fekete Zsolt 

 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 Benedek Jenő tagiskola vezető 

 Sáriné Szabó Gizella tagóvoda vezető 

 Németh István SRNÖ elnök 

 

Lakossági résztvevő: 

 Ludányi Jánosné 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 Bognár Erika 
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Csutiné Turi Ibolya polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van, egy fő képviselő Fekete Zsolt hiányzik, aki 

nem jelezte előzetesen távolmaradását. Javaslatot tett a napirendi pontokra. A képviselők a 

közölt napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértettek. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról. 

      Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

2.) Sárkeresztúr község képviselő- testülete 2013. évi munkaterv megtárgyalása 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

3.) A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

4.) Beszámoló a Bella István Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi tevékenységéről 

      Előadó: Kovács Györgyné művelődésszervező 

 

5.) Beszámoló a Kulturális és Oktatási Bizottság 2012. évi tevékenységéről 

      Előadó: Kovács Györgyné Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke 

 

6.) Bejelentések, egyebek. 

 
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ludányi Jánosné a napirendek megtárgyalása előtt kért pár 

percet, hogy kérdéseket tegyen fel a testületnek. 

 
Ludányi Jánosné lakossági résztvevő: Úgy értesültem december elején, hogy az 

önkormányzat a tavalyi évben nyert 3 térfigyelő kamerát, ami már itt van és fel lesz szerelve. 

Szeretném megtudni, hogy ez igaz-e? Ha igen, akkor miért nem történt meg még ezek 

felszerelése, mert az emberek félnek. Más településen is minden utca végén van felszerelve 

kamera. 

Az óvoda felé a Szent István utcán nincs közvilágítás. Az lenne a javaslatom, hogy a 

református temetőben lévő oszlopra kellene szereltetni lámpát, és az este jobban bevilágítaná 

az utat, temetőt. 

Az utak nagyon rossz állapotban vannak, kiemelném a Petőfi utcát. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A kamerákra pályázatot adtunk be, amely nyertes lett. De a 

kamerákat még nem vettük meg. Az Országos Polgárőrszövetségtől a kamerák árának a 40%-

át kaptuk meg, a többi részét pedig az önkormányzat biztosította. Egyrészt a tavalyi 

polgárőrségnek szánt támogatásból fogja kiegészíteni. Azért nincs felszerelve, mert az 

áramellátását egyenlőre nem tudjuk megoldani. Valóban három kamera lesz felszerelve záros 

határidőn belül, a Petőfi utca mindkét végére, valamint a Bem utca –Sárkánytó utca 

találkozásánál. Tudomásom szerint Kálozon is négy kamra működik úgy mint nálunk, lehet, 

hogy ott már felszerelték. 

A közvilágítással kapcsolatban, ha az a bizonyos oszlop alkalmas, akkor szereltetünk rá 

lámpatestet. 
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Nagy Lajos képviselő: Két lámpa van arra az oszlopra felszerelve, ami szürkületkapcsolóval 

van ellátva, valószínű, hogy az kiégett. 

 

Ludányi Jánosné lakossági résztvevő: Még egy felvetésem lenne a testületi üléssekkel 

kapcsolatban. Jó lenne, ha ki lenne plakátolva, hogy mikor lesz képviselő-testületi ülés. Azt is 

jó lenne megoldani, hogy ezek az ülések a kábeltévén keresztül le lennének vetítve. 

Szeretnénk látni, hogyan zajlanak le, ki hogy végzi a munkáját. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ezentúl ki lesz plakátolva, hogy mikor lesz testületi ülés. A 

kábeltévén nem tudjuk levetíteni az üléseket, mert a műsorszórás díját, a felvételek 

elkészítését fizetnünk kellene. A Skoda úrral kötöttünk egy szóbeli megállapodást, hogy a 

nagyobb rendezvényeinket, mint például a nyugdíjas találkozó is volt, megbízási díj ellenében 

felveszi és levetíti. A testületi üléseket bárki látogathatja, hiszen ezek nyílt ülések, kérdést is 

lehet feltenni. 

 

Ludányi Jánosné lakossági résztvevő: Negyedévenként sem lehetne egy összefoglalót 

készíttetni a testületi ülésekről? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az idei évben még nem készült el a költségvetésünk, és 

ebben az évben lesz először, hogy az állam feladatfinanszírozással rendezi a normatívák 

kiosztását.  

A honlapunkon is fent vannak a jegyzőkönyvek. 

 

Ludányi Jánosné lakossági résztvevő: A faluban nem mindenki rendelkezik internet 

hozzáféréssel. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ezt tudom, a könyvtárban is megtekinthetők kinyomtatott 

formában. 

Az utakkal kapcsolatban egy kis türelmet kérek. A tavasszal nekiállunk az utak javításának. A 

Petőfi utca javítására a pénz el van különítve, nagy munka lesz, mert két helyen fel kell törni. 

Nagyon remélem, hogy a közmunkaprogram keretében több utcát is javítani tudunk, valamint 

saját költségvetésből is. 

 

 

Ludányi Jánosné elhagyta az üléstermet. 

 

1.) Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról. 

      Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy a 2012. december 31-én váratlanul elhunyt 

volt polgármesterünk emlékére egy perces néma felállással tisztelegjünk. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Köszönöm. A tragédia szilveszter éjjel történt. A testülettel 

január elején összejöttünk, ahol megbeszéltük, hogy a polgármester urat az önkormányzat 

saját halottjának tekinti, de az idő rövidsége miatt nem tartottunk testületi ülést, és ezt nem 

foglaltuk írásba. Kérem ezért, hogy ezt most tegyük meg. 

Aki egyet ért azzal, hogy Virág Miklós polgármester urat az önkormányzat saját halottjának 

tekintse, az emelje fel a kezét. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

1/2013. (I.30.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

Virág Miklós József temetéséről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Virág Miklós 

Józsefet Sárkeresztúr Község Önkormányzatának volt polgármesterét a saját halottjának 

tekinti, a temetéssel kapcsolatos összes költség fedezetét biztosítja az önkormányzat 2013. évi 

költségvetése terhére. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A decemberi ülésen elfogadtuk a Klebensberg 

Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat között lévő megállapodást. Az aláírás 

megtörtént. A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás módosítását is elfogadtuk. A 

következő határozatban elutasítottuk az Erste Bank Zrt.ajánlatát egy esetleges kölcsönnel 

kapcsolatosan. A testület elfogadta a háziorvosi szolgálattal kapcsolatos megállapodást, 

amelyet alá is írtunk dr. Gerendási András úrral. A megállapodás nem módosult az 

előzőekhez képest. A közbeszerzési szabályzatunkat is módosítottuk, amivel nem volt további 

teendőnk. 

Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló, valamint a két ülés közötti munkáról szóló 

beszámolót elfogadja, kérem, hogy emelje fel a kezét. 

 
Megállapítom, hogy a képviselő testület a két ülés között végzett munkáról és lejárt határidejű 

határozatokról szóló jelentést egyhangúlag elfogadta. 

 

2.) Sárkeresztúr község képviselő- testülete 2013. évi munkaterv megtárgyalása 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Köszöntöm én is a megjelenteket. Mindenki kézhez kapta 

a tervezetet. A munkaterv a tavalyihoz hasonló. Új napirend februárban a települési szilárd 

hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelet felülvizsgálata. Erre azért van szükség, mert 

december utolsó napjaiban adták ki az új hulladékgazdálkodási törvényt, és a rendeletünket is 

ehhez kell igazítanunk. A Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztályával 

egyeztettem a mai napon, akik azt javasolták, hogy csak októberben tárgyaljuk ezt az ügyet, 

mivel ilyet még senki nem csinált, és a végrehajtási rendeletek is csak ezután fognak kijönni. 

Ezért kérem, hogy ezt az ügyet októberben tárgyaljuk. 

 

Nagy Lajos képviselő: Nekem lenne egy javaslatom. A tavalyi évben úgyis elmaradt a 

rendőrségi beszámoló, ezért februárban ezt pótolhatnánk. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Rendben van. 

Márciusra tettük a háziorvos, valamint a védőnői szolgálat beszámolóját. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Javaslom, hogy személyesen is jöjjenek el, ne csak írásban 

küldjék el a beszámolót. 
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Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Júniusban egy új napirendi pontot tettünk be. A 

polgármesterasszony fog beszámolni a közmunkaprogramról. Szeptemberben szeretnénk 

beszámoltatni az adóügyi ügyintézőt. A belsőellenőrzés keretében is szeretnénk ellenőriztetni 

az adóügyet, egyenlőre gyűjtjük az ellenőrzésre vonatkozó ajánlatokat. 

A tavalyi évi munkatervben szerepelt egy beszélgetés, egyeztetés az egyházak vezetőivel, ami 

elmaradt. Esetleg az idei évben is szerepeljen ez a napirend? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Javaslom, hogy júniusra tegyük be. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Egyéb javaslata van valakinek? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A Nemzetiségi Önkormányzat is beszámolhatna a 

tevékenységéről. Elnök úr mit szól hozzá? 

 

Németh István SRNÖ elnök: Rendben van. Nekem is lenne egy javaslatom, azok a civil 

szervezetek is beszámolhatnának a tevékenységükről, akiket az önkormányzat is támogat. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Javaslom, hogy tegyük a támogatott szervezetek 

beszámolóját márciusra. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki a 2013. évi módosított munkatervet 

elfogadja, az emelje fel a kezét. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

2/2013. (I.30.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

A 2013. évi munkaterv elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2013. évi 

munkatervet az abban foglaltak szerint elfogadja. 

 

 

3.) A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet 

megtárgyalása 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Az előterjesztést mindenki megkapta. Sikeresen 

pályáztunk a szociális célú tűzifa támogatásra. Sárkeresztúr vonatkozásában ez 130m
3 

mennyiséget jelent, a támogatás összege 2.311.400,- Ft. Nem kell önrészt sem vállalnunk. A 

BM rendelet előírta, hogy helyi rendeletben kell szabályozni, hogyan kívánja az 

önkormányzat ezt a fát kiosztani. Elsősorban lakásfenntartási támogatásban, rendszeres 

szociális segélyben részesülőknek kell adni, amit bele is foglaltam a rendeletbe, továbbá 

hozzátettem még azt is, hogy azok kaphatnak elsősorban, akik egyéb más juttatásban nem 
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részesülnek. Vizsgálni kell, hogy fűthető-e az adott lakóház tűzifával, vagy sem, lakott-e a 

ház. A támogatás odaítéléséről a tervezet szerint az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt 

február 15-ig, ezután el kell juttatni a tűzifát a lakosság részére, amelynek szállítási költségét 

az önkormányzatnak kell vállalnia. 2013. március 31-ig pedig el kell számolni a 

felhasználással. 

 

Nagy Lajos képviselő: A szállítás költségeit a 2.311.400,- Ft tartalmazza? 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Nem. 

 

Nagy Lajos képviselő: A fa az hol található? Úgy kell elhozni, vagy idehozzák? 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Azt el kell hozni. Olyan céggel köthetünk szerződést, aki 

Fejér Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága szerint erdőgazdálkodó. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A legközelebbi ez a Vadex Zrt. Soponyán. Már fel is 

vettem velük a kapcsolatot. Az útviszonyok most nem megfelelőek a szállításra.  

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Nagyon fontos, hogy megbízható személy mérje a fát a 

kiosztáskor. 

 

Nagy Lajos képviselő: Lenne egy javaslatom, még mielőtt elkezdenénk kiosztani a fát, végig 

kellene nézni azokat a házakat, ahol senki nem lakik, de be vannak oda jelentkezve. Én 

vállalom, hogy ebben segítek. 

 

Kovács Györgyné képviselő: Én is vállalom. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Köszönjük szépen a segítséget. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Azok nem kaphatnak, akik soha semmit nem kértek még az 

önkormányzattól? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Sajnos nem. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Belevehetnénk a rendeletbe még, hogy egységesen 

mindenki 5 mázsa fát kapjon. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Rendben van. 

A kiosztást nem egyszerre fogjuk megoldani, hanem több napon keresztül. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Nagyon sokan vannak olyanok, ahol a férj és a feleség 

külön lakcímre van bejelentve, és mégis együtt élnek. Ezeket is ki kellene szűrni valahogyan. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a rendeletben 

szerepeljen, hogy lakóingatlanonként 5 mázsa fát adjunk, az emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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3/2013. (I.30.) számú képviselő testületi 

 

 

HATÁROZAT 
 

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a szociális 

célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet a következő szerint módosítja: A 

támogatás mértéke: 5q tűzifa. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja ebben a formában a szociális 

célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet, az emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő testületének 

1/2013.(II.1.) 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

 

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  
 

 (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

 

4.) Beszámoló a Bella István Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi tevékenységéről 

      Előadó: Kovács Györgyné művelődésszervező 

 

Kovács Györgyné művelődésszervező: Klubok működnek a művelődési házban, nagyon 

régóta már a nyugdíjas klub, új klub a néptánccsoport. A művelődési háznak voltak saját 

rendezvényei, amelyek évek óta ugyanazok, és ezek bővültek is természetesen Néhányat 

felsorolva: a trianoni istentisztelet, a színházlátogatások, klubok, intézmények rendezvényei, 

valamint az óvoda és iskola rendezvényei. 

A Sárkeresztúri Újságnak négy száma jelent meg az elmúlt évben, Sárvíztükör kéthavonta 

jelent meg, a Bogárd és Vidéke lapnak pedig, mikor nagyobb esemény történt küldtünk egy-

egy cikket, amit mindig nagyon korrekten megjelentettek. 

A beszámolót ennyivel szerettem volna kiegészíteni. A végére egy két kérésem lenne, ilyen a 

konyha felszerelése, valamint a művelődési háznál az udvari világítás megoldása. 

Ezúton is szeretném megköszönni Polányi Zsanett munkáját, és úgy látom, hogy Bognár 

Anita is nagyon ügyes, szereti csinálni, jól érzi magát. 
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: A konyhabútort mindenképpen szeretnénk megvenni rövid 

időn belül. 

Köszönjük szépen a beszámolót, és a munkát. 

Kérem, hogy aki elfogadja a Bella István Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót, az emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

4/2013. (I.30.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

Bella István Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Bella István 

Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót az abban foglaltak 

szerint elfogadja. 

 

5.) Beszámoló a Kulturális és Oktatási Bizottság 2012. évi tevékenységéről 

      Előadó: Kovács Györgyné Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke 

 

 

Kovács Györgyné Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: A bizottságnak is van munkaterve, 

amely szerint dolgozik. Vannak kifejezetten olyan rendezvények az év során, amelyek 

kifejezetten a bizottság rendezvényei, ilyenek a nemzeti ünnepeink, valamint a 

pedagógusokról, nyugdíjasokról való megemlékezés. 

A beszámolót mindenki megkapta, ha van valakinek kérdése szívesen válaszolok. 

 

Kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Köszönjük szépen a beszámolót, és a munkát. 

Kérem, hogy aki elfogadja a Kulturális és Oktatási Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót, az emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

5/2013. (I.30.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

Kulturális és Oktatási Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
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Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Kulturális 

és Oktatási Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót az abban foglaltak szerint 

elfogadja. 

 

6.) Bejelentések, egyebek 

 

Benedek Jenő tagiskola vezető: Az iskola fenntartója 2013. január 1-jétől a Klebensberg 

Intézményfenntartó Központ lett. Ezúton szeretném megköszönni az önkormányzat eddigi 

támogatását az iskola nevében is, úgy gondolom, hogy az iskola is mindig felelősségteljesen 

gazdálkodott, nem lépte túl az önkormányzat által biztosított keretet. A sárkeresztúri iskola 

igen nagy változás előtt áll. A tanév végén külön válunk Káloztól, igazgatói állásra pályázatot 

kell kiírni, minden iskolai szabályzatot, dokumentumot felül kell vizsgálni. A fizetését 

minden pedagógus időben megkapta, de semmilyen más összeget nem kaptunk, jelenleg a 

tartalékainkból élünk. 

Az iskola igen speciális helyzetben van a többi iskolához képest. Az idei évben 291 gyermek 

jár ide iskolába, jövőre pedig várhatóan 321 gyermek. 160 gyermek van, akinek fejlesztő órán 

kell részt vennie, eddig 8 ilyen gyermekkel egy tanár foglalkozott, amit meg tudtunk oldani. 

Ebben az évben ez is változott, egy tanár csak három gyermekkel foglalkozhat, tehát 7-8 

gyógypedagógus kellene az iskolába, és már odáig jutunk, hogy tanári szoba sem lesz, mert 

nagyon kevés a hely. Mindenképpen bővítésre van szükség, amint erre lesz lehetőség ezt, meg 

kell lépni. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Javaslom, hogy ezekkel a problémákkal forduljunk a 

tankerületi igazgatóhoz, illetve még tovább, hogy ismerjék meg ezt a problémát, a 

nehézségeket. 

 

Írtunk egy levelet Káloz Község Önkormányzatának, hogy az óvodapályázat közbeszerzési 

eljárását elindítsák, mert elég soká elhúzódott már. Meghívásos közbeszerzés lesz, az átfutása 

ennek nagyjából egy hónap. Csak olyan cégek kerülhetnek szóba, akik tőkeerősek, tehát meg 

bírják finanszírozni előre a költségeket, továbbá vállalni tudják, hogy május és augusztus 

között elvégzik a munkát. 

 

Kovács Györgyné képviselő: Sikeres volt az önerő pályázat? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Sajnos nem, mert december 31. volt a hiánypótlás 

határideje arra vonatkozólag, hogy az aláírt támogatási szerződést benyújtsuk. Ezt nem tudtuk 

megoldani, mert a lebonyolító cég ünnepek között küldte a szerződést aláírásra. 

De pályázhatunk még önerőre, mert átalakult ennek a módja. Az NFÜ-höz kell pályázni, a 

kifizetési kérelem benyújtása előtt 30, illetve 60 nappal kell benyújtani. 

 

Nagy Lajos képviselő: Abán zajlik a kerékpárút építése, és ott rengeteg föld fölöslegessé 

válik. Esetleg a tó feltöltéséhez szerezhetnénk onnan. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Utánajárok. 

 

Nagy Lajos képviselő: A kutyákat ugye chippel kell ellátni. A kérdésem a jegyzőasszony felé, 

hogyan fogjuk ezt megoldani? 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Az állatorvosnak, és a jegyzőnek van jogköre, hogy 

ellenőrizze. 
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Nagy Lajos képviselő: Van-e eb nyilvántartás? 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Igen van, a tavalyi évben készült. 

 

Nagy Lajos képviselő: Továbbra is szorgalmaznám a temető önkormányzati tulajdonba 

vételét. 

Meg kellene kérdezni a plébános urat, hogy fenn tudja-e tartani a temetőt? 

 

Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő: Többen is kérdezték már, hogy a temető Dózsa 

György utca felőli részén nem lehetne az árkokat lefedetni, hogy lehessen parkolni oda is. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Nem támogatom ezt a 63-as főútvonal mentén. Veszélyes. 

Véleményem szerint van elég hely a másik oldalon parkolónak. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Nekem a rendőrőrssel kapcsolatban lenne kérdésem. Szó 

volt arról, hogy az orvosi rendelő mellett lévő lakásban lenne kialakítva, de az nagyon rossz 

állapotban van, célszerű lenne máshova helyezni. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A volt rendőrőrs épülete lesz felújítva. Jártam ott és a 

polgárőrség tagjai kimeszelték a tavalyi évben, egész jó állapotban van. Természetesen itt is 

van mit felújítani, de sokkal kevesebbe kerül, mint az orvosi rendelő mellett lévő lakás 

rendbetétele. 

 

Az egyik temetkezési vállalkozó megkeresett, hogy a ravatalozó mellett kialakíthatnánk egy 

WC-t. 

 

Érkezett hozzánk egy megkeresés, egy vállalkozás szeretne idetelepülni, amihez területet kér. 

A vállalkozás hamvasztással foglalkozik, Fejér megyében egyáltalán nincsen ilyen jellegű 

szolgáltatás. Első hallásra biztosan nem kellemes téma, de kérek mindenkit, hogy gondoljuk 

ezt végig. Nem a faluban valósulna meg ez a dolog, hiszen 1 km-re kell lennie lakott 

területtől, a területigénye 2000m
2 

.Nem most kell ezt eldönteni, kérek mindenkit, hogy 

gondolja végig, és erről természetesen lakossági fórumot kell tartani. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Egyáltalán lenne itt alkalmas területe az önkormányzatnak? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Nem feltétlenül az önkormányzatnak kellene adni, lehetne 

magánszemély is, aki eladja területét a vállalkozó részére. 

 

Kérem, hogy januárban az Egészségügyi és Szociális Bizottság ne ülésezzen, vagy ha 

ülésezik, akkor ne adjunk ki pénzösszeget megállapító határozatot, mert hiába írjuk bele, hogy 

az adott összeget csak a költségvetés elfogadása után lehet kifizetni, az emberek ezt nem értik 

meg, hozzám jönnek, és igen kellemetlen beszélgetések zajlanak emiatt. Legyen a megállapító 

határozatban, hogy természetben adjuk, a boltosok megértőbbek lesznek ezzel kapcsolatban. 

Az idei költségvetésben már lehet nem is tudunk keretet biztosítani átmeneti segélyre, mert 

ilyenre nincs állami támogatás, a saját bevételünk pedig igen kevés. 

 

A csatorna miatt sok a kintlévőségünk, és törvény lehetőséget ad arra, hogy a lakástámogatás 

összegét befizessék a lakosok a tartozásba. 
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Az IKSZT működése kapcsán készülünk beadni egy pályázatot, amelybe belevettük az összes 

ott működő civil szervezet támogatását, a tanárok díját is fedezné a megnyert összeg, 15 

hónapra. Tisztelettel felkérem Kovács Györgyné képviselőtársamat, hogy legyen ennek a 

projektmenedzsere. 

 

Kovács Györgyné képviselő: Köszönöm szépen. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Arról már beszéltünk, hogy képviselőt nem lehet megbízási 

díjjal alkalmazni az önkormányzatnál. Nem fér össze a kettő. 

Juhász Zsófia lesz segítségünkre a pályázat megírása kapcsán. 

Február 27-én nálunk tartják a megyei népdaléneklési verseny döntőjét, ami azt jelenti, hogy 

300 főt kell fogadnunk. 

A Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság külsős tagja Siák Szilvia nem tud részt venni a 

bizottság ülésein, ezért a mai napon lemondott a tisztségéről. A törvény szerint nem kötelező 

külsős tagot beválasztani a bizottságba, ezért javaslom, hogy ezt ne tegyük meg. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Az SZMSZ-ben négytagú a bizottság, akkor ezt 

módosítanunk kell 3 főre. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki egyet ért azzal, hogy az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatában a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 

tagjainak számát 3 főre módosítsuk, az emelje fel a kezét. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

6/2013. (I.30.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az 

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a következő szerint módosítja: a 

Pénzügyi Ellenőrzési és Bizottság létszáma 3 fő. 

A képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy a változást vezesse át az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatán. 

 

Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

Határidő: A képviselő-testület következő ülése 

 

18:00 órakor Kröszl-Keszthelyi Szabolcs egyéb elfoglaltságaira hivatkozva elhagyta az 

üléstermet. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Sarkadiné Horváth Erzsébet védőnő keresett meg azzal, 

hogy úgy látja jól működik Vágner Juditnál, hogy vállalkozásban végzi el a védőnői 

feladatokat, és ő is szeretné vállalkozásban továbbfolytatni. Az előnye az lenne számunkra, 
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hogy nem kerülne pénzbe a védőnői szolgálat finanszírozása, most az OEP támogatása nem 

fedezi a működtetést. Két év múlva szeretne elmenni nyugdíjba, javaslom, hogy adjuk ki 

vállalkozásba a másik körzetet is, és foglaljuk bele a megállapodásba, hogy két év határozott 

időre szól. Ha nem adjuk ki vállalkozásba, akkor választania kell a nyugdíj és a munkahely 

között. 

 

Nagy Lajos képviselő: A szolgálati lakás után ezután is fizetné a rezsi költséget. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Igen. Kérem, hogy gondoljuk át, és a következő ülésen 

beszéljünk erről. 

 

Nagy Lajos képviselő: A védő karbantartását, rendben tartását is vállalják? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Igen, de ha nagyobb felújításra lesz szükség abban az 

önkormányzat is segíteni fog. 

Levelet írtunk a TÖOSZ-nak és MÖSZ-nek is a hivatali létszámmal, illetve a költségvetési 

támogatásokkal kapcsolatban. Beleírtuk, hogy a 6,87 fővel a hivatal nem képes működni, 

hogy egy évben 9000 ügyiratunk van, és ebből mennyi az aktív korú ellátott, 

lakástámogatásban részesülő. A Járási Hivatal felállásával azokban az ügyekben is kötelesek 

vagyunk segíteni, amiket elvittek tőlünk. Tehát papírt használunk, nyomtatunk, és postai úton 

küldjük, ami megint plusz költség az önkormányzatnak. 

 

Németh István úrnak egy kérése lenne a testület felé, a 63-as főútvonal mentén a 

nádastöltésnél szeretne venni, vagy bérelni egy darabot útnak. 

 

Egy ajánlat érkezett, hogy a Sárkány- tó mellet lévő erdőt a két tulajdonos átadná kezelésre, 

ha megfelelnénk az erdőgazdálkodási törvénynek. Az erdő 4 hektár, nincs benne életképes fa. 

 

Módosítanunk kell az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát jogszabályi változás 

miatt. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, az emelje fel a kezét. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

7/2013. (I.30.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az „Aranyalma Óvoda 

és Bölcsőde Alapító Okirata módosítására” vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az 

alábbi döntést hozza: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okiratának 2013. február 1-jei hatályú módosítása tervezetében foglaltakat az 

előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint megismerte, s a Káloz – Sárkeresztúr- 

Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodása 8.3. pontjában 
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foglaltak szerint nyilatkozik arról, hogy az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 

módosítása tervezetében foglaltakkal egyetért.  

 

A Képviselőtestület felkéri Káloz Község Önkormányzata Képviselőtestületét, hogy irányító 

szervi jogkörében eljárva az Alapító Okiratot módosító okiratot s a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot fogadja el, s adja ki.  

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy személyiségi jogokat érintő kérdések 

megtárgyalása végett rendeljünk el zárt ülést. 

Aki egyetért azzal, hogy zárt ülést tartsunk, kérem, emelje fel a kezét. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

8/2013. (I.30.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

Zárt ülés elrendeléséről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy személyiségi 

jogokat is érintő kérdések megtárgyalása végett zárt ülés tartását rendeli el. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Csutiné Turi Ibolya polgármester a képviselő-testületi 

ülésen való megjelenést megköszönve bezárta az ülést.  

 

 

 

 

Csutiné Turi Ibolya  Szabóné Balogh Bernadette 

     polgármester jegyző 

 

 

Kmft. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Egyed Tihamérné            László Istvánné 

  alpolgármester           képviselő 

 

 


