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        Iktatószám: 550-1/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 

2013. február 14-én tartott nyílt képviselő- testületi üléséről 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 

 

Jelen vannak: 

1. Csutiné Turi Ibolya polgármester, 

2. Egyed Tihamérné alpolgármester, 

3. Fekete Zsolt, képviselő, 

4. Kovács Györgyné, 

5. Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő, 

6. László Istvánné képviselő, 

7. Nagy Lajos képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 Halász Zoltánné gazdasági vezető 

 Németh István SRNÖ elnök 

 Rudniczai Rudolfné tagóvoda vezető helyettes 

 

Lakossági résztvevő: 

 Fodor János 

 Fodor Jánosné 

 Hír József 

 Major Imre 

 Oláh Ferenc 

 Oláh Ferencné 

 

Jegyzőkönyvvezető:  

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

határozatképes, mivel mind a 7 fő képviselő jelen van. 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 Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megtárgyalása és 

elfogadása 

      Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester,  

                   Szabóné Balogh Bernadette jegyző,  

                   Halász Zoltánné gazdasági vezető,  

                   Nagy Lajos Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

3.) Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvoda 2013. évi 

költségvetésének megtárgyalása 

      Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester,  

                   Szabóné Balogh Bernadette jegyző,  

                   Halász Zoltánné gazdasági vezető,  

                   Nagy Lajos Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

4.) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette 

 

5.) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. évi munkájáról 

      Előadó: László Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

6.) A 2013. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

7.) Bejelentések, egyebek. 

 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A napirendek megtárgyalása előtt megadom a szót Major 

Imre lakossági résztvevőnek, aki előzetesen jelezte, hogy napirend előtt szólni kíván. 

 

Major Imre lakossági résztvevő: Szeretettel köszöntöm a képviselő-testület minden egyes 

tagját. Örömömre szolgál, hogy részt vehetek ezen a mai ülésen. Az önkormányzati 

törvényből adódó kötelességünknek teszünk eleget, egy népi kezdeményezés kapcsán 

foglalkozunk községünk közbiztonságával. Erre az önkormányzati törvény lehetőséget és 

módot ad, együttműködve az önkormányzattal, ez közös kötelességünk, hiszen önök is azért 

vállalták ezt a feladatot, hogy az itt élő embereknek segítségére legyenek. Közös gondunk, 

problémánk az, hogy a saját vagyonunk, nyugalmunk érdekében tegyünk valamit. Egy kis 

visszatekintést szeretnék tenni arra az időszakra vonatkozóan, amikor Sárkeresztúr községben 

működött egy rendőrőrs, több, kevesebb sikerrel. Ezt nem nekem kell megítélni, majd az 
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illetékesek megteszik. De, úgy érzem, hogy most elérkezett az az időpont, amikor nem kérünk 

már, követelünk. Követelésünket alátámasztjuk azzal, hogy nagy felháborodást keltett, amikor 

a temetőbe kikísértek egy halottat, és az alatt az idő alatt kirabolták a lakást. Én nem merek 

elmenni sehova, de szerintem sokan vannak még így a faluban rajtam kívül, mert félünk, hogy 

mire jövünk haza. Nos, én több ember felkérésére felvállaltam ezt a nehéz feladatot, baráti 

rábeszélésre, gondolkodtam tegyem, ne tegyem, de a végén úgy döntöttem- remélem jól-, 

hogy elvállalom, és ebbe a helyi polgárőrség parancsnokát, Hír József barátomat is bevontam, 

és ezen kívül még több embert, akik nekem segítettek a mintegy 650 aláírás összegyűjtésében. 

Ez az összes választó lakosság majdnem 50%-a. Látszik a súlya az egésznek, tehát, hogy itt 

nincs valami rendben. Hogy miért szűnt meg a rendőrség itt, azt nem tudom, nem is érdekel 

túlságosan, de mi, Sárkeresztúr község lakosai, jóérzésű emberek követeljük, hogy a 

rendőrőrs visszaállításra kerüljön, méghozzá olyan formában, ami a mi érdekeinket szolgálja. 

Ezt önökkel együtt szeretnénk megtenni, ennek érdekében már a Sárbogárdi 

Rendőrkapitányság vezetőjével is beszéltünk. A polgármester asszonnyal közösen 

konzultálunk, közös dolgot szolgálunk. Mivel a törvényes utat szeretnénk betartani, az 

önkormányzathoz fordulunk népi kezdeményezéssel, mert ez az önök feladata. Nagyon 

sajnálom, hogy az előző képviselő testület,- nem minősíteni akarom- de nagyon nagy hibát 

követett el, megengedte azt, hogy innen a rendőrőrsöt elvigyék. 

 

Kovács Györgyné képviselő: Ez nem engedély kérdése volt. 

 

Major Imre lakossági résztvevő: Nem akarok vitába bocsátkozni senkivel, meg kell nézni az 

önkormányzati törvényt, annak is a 13. paragrafus 13. pontja szerint, az önkormányzat 

képviselő-testülete közreműködik a település közbiztonságának biztosításában. 

 

Kovács Györgyné képviselő: De ez nem azt jelenti, hogy mi beleszólhatunk a rendőrség 

munkájába. 

 

Major Imre lakossági résztvevő: Közös feladatunk van. Én még egyszer hangsúlyozom, hogy 

együtt, és ez egy fontos dolog. Azt is elmondom még egyszer, hogy nem a múlttal kívánok 

foglalkozni, mert az sose vezet jóra, a jövő érdekel. Önöknek, nekem, itt van a vagyona, 

tűrhetetlen állapot, hogy ebben a faluban pár család a mi nyugalmunkat zavarja. Ezért 

született ez az egész dolog, amely természetesen tovább fog menni, mert lehetőségünk, 

módunk van arra, hogy ez a 650 aláírás, ami még több lesz, mert még nem minden körzetből 

hozták be, feljogosít minket arra, hogy a rendőri szerveket is megkeressük, értem alatta a 

megyei rendőrkapitányság vezetőjét, akinek a fogadóórájára menni fogunk, és ha ez nem 

elegendő a Belügyminisztériumban folytatjuk. Mi nem Borsod -Abaúj -Zemplén megyében 

lakunk, hanem Sárkeresztúron, Fejér megye közepén, ahol majdnem ugyanazok az állapotok 

uralkodnak. Nem akarom részletezni, hogy ennek milyen okai vannak, nagyon összetett, és 

sokrétű, de azt hiszem nekem nem is feladatom ennek a vitatása. A rendelkezésemre álló 

aláírásokat szeretném átadni az önkormányzatnak másolati példányban, az eredeti példány 

marad nálam, a rendőrhatósági szervek is a másolati példányt fogják megkapni. Nagyon nagy 

tisztelettel az aláíró emberek nevében kérem a szükséges intézkedés soron kívüli megtételét, 

hiszen népi kezdeményezésnél -jegyző asszony ezt jól tudja- kötelezően előírja a törvény, 

hogy a testület köteles tárgyalni azt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és bízom abban, 

hogy a közös erőfeszítésünk, együtt, eredményre vezet, és akkor megtaláljuk a megfelelő 

megoldást. 

 

Major Imre úr átadta az aláírások másolati példányát a polgármester asszony részére. 
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Csutiné Turi ibolya polgármester: A korábbi beszélgetésekre reagálva, szeretném elmondani, 

hogy ez nem egyedi akció, már korábban elindult. Már beszélgettünk ennek a kezdetekor. 

Bízom benne, hogy nyitott kapukra találunk. Napi szinten kapcsolatban állok a kapitány úrral. 

A tegnapi nap folyamán járt nálam a megyei kapitány úr és a sárbogárdi kapitány úr is. A 

rendőrőrs idehelyezéséről nem akkor kezdtünk tárgyalni, mikor ez a népi kezdeményezés 

indult, hanem sokkal korábban, ez még az előző kapitány idejében is napirenden volt minden 

alkalommal, az elhárítás gyakori volt, hogy nincsen rá keret, nem ez a közakarat, illetve az 

abai kistérségben sem ez volt a támogatott helyszín a rendőrőrsnek, tudja mindenki, hogy Aba 

mindent megtett, hogy ez a rendőrőrs náluk legyen. Mi is és a szomszéd települések is azt 

szeretnénk, hogy az őrs nálunk legyen. Ez most úgy néz ki, hogy meghallgatásra kerül, ami 

talán annak is köszönhető, hogy mindkét kapitányi poszton váltás volt, de nem biztos, hogy ez 

személyfüggő. Köszönöm az aláírásokat, mert így nem csak a testület hangja jut el az 

illetékesekhez, hanem azé a sok emberé is, aki aláírta a kezdeményezést. Magam is aláírtam, 

és köszönöm még egyszer mindenkinek, aki ezt megtette. Természetesen támogatjuk az 

ügyet. 

Nagyon szeretnénk, hogy ha a körzeti megbízott helyben lakhatna. Ugyan a számuk négy fő a 

falu tekintetében február közepe óta, de ez nem egy olyan megoldás, amit egy őrs képes 

mutatni. Természetesen nem azt várjuk, hogy a körzeti megbízott itt lesz mostantól 24 órában. 

Ez máshogy zajlik, lesz egy őrsparancsnok 8 órás munkaidőben, és az ide kirendelt körzeti 

megbízott is, aki a szomszéd településekre is fog járni. Az őrshöz hat település fog tartozni, 

16 fővel, úgy gondolom, hogy ez más, mint a mostani helyzet. A kapitány urakkal való 

beszélgetésnél erősen kértem, hogy a járőrszolgálat rovására erősödjön meg a körzeti 

megbízotti szolgálat, hiszen egy körzeti megbízottnak a mérlegelési jogköre sokkal nagyobb, 

mint egy éppen kirendelt járőrszolgálatot teljesítő rendőrnek. Ez azt jelenti, hogy a 

közlekedésbiztonság ellenőrzése talán kisebb hangsúlyt kap, és nagyobbat a közbiztonság 

kérdése. 

Ezúton szeretném megköszönni a polgárőrség parancsnokán keresztül a polgárőrség 

munkáját.  

 

Major Imre lakossági résztvevő: Még egy dolgot szeretnék kérni a testülettől. Tapasztalatból 

mondom, hogy mikor Sárbogárdon jártunk -véleményem szerint -nem úgy álltak a kérdéshez, 

mint ahogyan kellet volna, és ahogy ezt az önkormányzati törvény előírja. Ugyanis az 

önkormányzati törvény értelmében a körzeti megbízottnak kötelessége írásosan beszámolni a 

képviselő-testület előtt a végzett munkájáról, hogy hány betörés, lopás volt, stb., sajnos nem 

tesznek eleget ennek a kötelezettségnek, és próbálnak kibújni. Én ezt, ahova menni fogok 

mindenhol el fogom mondani, hogy a körzeti megbízottak ennek nem tettek eleget. Nem 

tudjuk, hogy kik a körzeti megbízottak, kettőt ismerek, de nem mindenkit. Nekem senki ne 

mondja azt, hogy sárbogárdi vezénylés, és onnan járőröz, hanem itt legyen helyben és ismerje 

az embereket, ki az, aki kint volt a szőlőhegyen és ivott egy pohár bort, és haza tolja a 

biciklijét, és ki az, aki haza jön éjjel kettőkor a zsákmányával. Azt szeretném kérni, hogy éljen 

a lehetőséggel az önkormányzat és számoltassa be a körzeti megbízottakat. Szomorú voltam a 

közmeghallgatáson, mikor a korábbi sárbogárdi kapitány úr volt ott, és válaszolt a kérdésekre, 

védte a rendőrség becsületét, de a körzeti megbízottak akkor sem voltak ott. Nem tudom, 

hogy közülünk hányan ismerik őket. Nem tudjuk azt, hogy hol tehetünk panaszt, vagy hova 

mehetünk be, vagy hol van kiírva az, hogy ügyfélfogadási rend. Ha már egyszer négy körzeti 

megbízott van, tudjuk már, hogy hova mehetünk panasszal. Minimum elvárásom az, hogy 

mint itt élő állampolgárnak, ha gondom, bajom van, tudjam, szerdán 12 órakor mehetek a 

körzeti megbízotti irodára, és ott elmondhatom a panaszomat. Szeretném kérni az önök 

segítségét ebben is, ha kell segítség, nagyon szívesen állunk az önök rendelkezésére, hogy 

változás történjen. Köszönöm szépen. 
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Úgy gondolom, hogy nem a körzeti megbízottaknak kell 

beszámolót tartani, a rendőrség a beszámolóját nem a közmeghallgatáson tartotta. A 

rendőrség a havi statisztikás kimutatást mindig teljesíti. Sajnos napi szinten, ha van fogadóra, 

ha nincs a lakosok megtalálnak a panasztétellel. Nem gondolom, hogy a körzeti megbízottnak 

kellene felvenni a panaszt. A rendőrségi beszámolót, elmondtam a közmeghallgatáson, hogy 

egyrészt azért nem akkor kértük, mert kapitányváltás volt, másrészt mikor a korábbi kapitány 

úr itt volt a közmeghallgatáson nem volt egy jó formája a beszámolónak, mert száz ember az 

egyéni sérelmeit mondta el neki. A rendőrség felé is lehet élni panasszal a járőröző 

tevékenység ellen. Ha a rendőrőrs elkészül, akkor az irodában azért lesz egy személy napi 

nyolc órában elérhető, hogy ott a panaszokat is el lehet mondani. 

 

 

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

végrehajtásáról. 

Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Sajnos az első ülésen határoznunk kellett Virág Miklós 

voltpolgármester temetéséről, az önkormányzat saját halottjának tekintette őt, a temetéssel 

kapcsolatos költségeket, teendőket átvállaltuk, és végrehajtottuk.  

A 2013. évi munkatervet elfogadtuk, a módosításokat végrehajtottuk a munkatervben. 

A szociális célú tűzifa rendeletet módosítottuk, miszerint mindenki egységesen 5 mázsa fában 

részesül, ez körülbelül 1000 mázsa fa kiosztását jelenti, ebből nagyjából 200 család részesül.  

A Bella István Művelődési Ház tevékenységéről, az Oktatási és Kulturális Bizottság 2012. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadtuk. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítottuk, a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi 

Bizottság számát 3 főben határoztuk meg. Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde alapító 

okiratának módosítását is elfogadtuk. 

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 Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megtárgyalása és 

elfogadása 

      Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester,  

                   Szabóné Balogh Bernadette jegyző,  

                   Halász Zoltánné gazdasági vezető,  

                   Nagy Lajos Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A tavalyi évhez képest 60 millió Ft-tal kevesebb pénzt kap 

az önkormányzat, az idei évben feladatfinanszírozás van, amire még nem volt példa. Felkérem 

Halász Zoltánné gazdasági vezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Halász Zoltánné gazdasági vezető: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Tavaly óta működik az a 

rendszer, hogy külön kell választani az önkormányzati feladatokat és a hivatali működést. Az 

összesített költségvetés és az önkormányzati költségvetés között 233.000,- Ft-os különbözet 

van, ami a hivatal tervezett intézményi bevétele, a szolgáltatási díj pénzmaradványának az 

összege. Tehát ezzel tér el egymástól az összesített költségvetés az önkormányzatétól. A 

bevételei az összesített önkormányzatnak 382.136.000,- Ft lesz. Az irányító szervtől kapott 
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támogatás 170.037.000,- Ft, ez pedig takar normatív állami hozzájárulást, 87.417.000,- Ft-ot, 

ennek meg van a tételes kimutatása, tehát közvilágítás, temetőfenntartásra, de például orvosi 

ügyeletre nem kaptunk, tehát ezt mind saját bevételből kell finanszírozni. A kiegészítő 

támogatás, szociális hozzájárulás 82.620.000,- Ft, ez a havi szinten fizetendő jövedelempótló 

támogatásoknak a finanszírozását jelenti. Ebből 80%-os a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás finanszírozása, a többi jogcímen kifizetett összeg 90%-os támogatottságú. 

114.077.000,- Ft a működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel. 3.026.000,- Ft-ot 

várunk az EU alapból, ez pedig az IKSZT harmadik üteme az idei évben, ez konkrétan 

munkabért és járulékait jelenti, 11.443.000,- Ft közhatalmi bevétellel számolunk. 234.000,- Ft 

kölcsön visszatérülést várunk, ez lakosságnak nyújtott temetési költség. Előző évi várható 

pénzmaradvány 78.882.000,- Ft. Ezt az előterjesztés negyedik oldalán részletezem is. 

Személyi jellegű kiadások 111.345.000,- Ft, ez tartalmazza a közmunka program, a hivatal 

dolgozói, az önkormányzati képviselők tisztelet díját és egyéb megbízási díjakat. 20.764.000,- 

Ft a szociális hozzájárulási adó. A dologi jellegű kiadások 63.830.000,- Ft. Egyéb működési 

célú kiadások 119.087.000,- Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 56.458.000,- Ft, ebből 

beruházásra kívánnánk fordítani 28.041.000,- Ft-ot, ez konkrétan a kazán programra, és az 

iskola és utánpótlássport infrastrukturális fejlesztésére értendő. Felújítási kiadások 

16.237.000,- Ft, amit útfelújításra kívánunk fordítani. A lakosságnak juttatott támogatások és 

szociális rászorultság alapján 750.000,- Ft lenne az átmeneti segély, amiből 500.000,- Ft lenne 

beiskolázási segélyre és 250.000,- Ft pedig átmenti segélyre. Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 100.000,- Ft. A természetben nyújtott segély 5.300.000,- Ft, ebből 300.000,- Ft a 

diákétkeztetés, 5.000.000,- Ft pedig a lakossági a szemétdíj átvállalása, ez a saját költségünk. 

A temetési segély az 500.000,- Ft. A helyi ápolási díj pedig 284.000,- Ft. Adósságot 

keletkeztető ügyletünk az idei évben sem lesz. A költségvetés egyenlege, a tartalék 

10.652.000,- Ft lenne, ez szolgálna az egyéb nem tervezett kiadásokra, pályázati önrészre. 

Céltartalékot nem terveztem. Az önkormányzat összesített létszáma 15 fő, ebből évvégére 

foglalkoztatott 14 fő, közmunkások 89 fő. 

A polgármesteri hivatal költségvetése, 39.928.000,- Ft a kiadási bevételek főösszege. Kiadási 

költségvetés 39.928.000,- Ft. Felhalmozásra az idei évben nem számolunk, tehát beruházás, 

felújítás a hivatalnál nem jelentkezik. A hivatali állományi létszám az 9 fő jelenleg, ebből az 

év utolsó napján foglalkoztatott 8 fő, közfoglalkoztatott létszám az nincs. A továbbiakban 

ugyanazok az összegek mutatkoznak meg, mint az előzőekben, kivétel, hogy nem jelenik meg 

az önkormányzat saját költségvetésében a hivatal pénzmaradványa és a saját bevétele. Az 

átlagos statisztikai létszám az 6 fő, ami év végén is marad 6 fő. 

A nemzetiségi önkormányzat megtárgyalta délelőtt a költségvetését és el is fogadta. 

A költségvetés egyéb szabályokat is tartalmaz, a köztisztviselők illetményalapja 2013-ban is 

marad 38.650,- Ft, és a bruttó 200.000,- Ft-os kafetéria keret. 

Az 1-es számú melléklet az IKSZT harmadik ütemére vonatkozó 3.026.000,- Ft-ot 

tartalmazza, amelyre már el is küldtük a kifizetési igényünket. A 3-as számú melléklet a 

környezetvédelmi alap ilyen kiadással és bevétellel nem számolunk, ugyan ez vonatkozik a 4-

es számú mellékletre is. Az 5-ős mellékletben a gördülő tervezés látható a 2013. 2014. 2015-

ös évekre, de ez nagyon képlékeny. 6-os számú mellékletben a támogatás értékű kiadások 

mutatkoznak meg. A 7-es mellékletben a szociális juttatásokat részletezem. Havi bontási tábla 

is van amely részletesen lebontja a bevételeket, kiadásokat. 

A 10-es mellékletben az egyéb működési célú kiadásokat részletezem. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Melyek azok a tételek, amelyek bevételkiesését 

eredményeznek a költségvetésben? 
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Halász Zoltánné gazdasági vezető: Nincs személyi jövedelemadó, ez 81.000.000,- Ft-ot jelent. 

De vannak új jogcímek, mint például a közvilágítás, köztemető fenntartás.  

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az állam öt jogcímen adott most támogatást, és ezt 

működésre kell fordítani. 

 

Halász Zoltánné gazdasági vezető: A hivatal működési költsége 31.464.000,- Ft, ezt az állam 

finanszírozza, amely 6,87 létszámot jelent, a többit az önkormányzatnak kell kiegészítenie. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: A múltkori levélre nem reagáltak? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Nem. A Munkaügyi Központban találkoztam több 

polgármester társammal is, akik szintén nehéz helyzetben vannak. A kormány mindenhonnan 

kapja a jelzéseket, hogy ilyen feltételekkel nagyon nehéz működtetni egy önkormányzatot. 

9000 ügyirattal dolgozunk, nyolc ügyintéző van, tehát mindenkire jut 1000 ügyirat. Harcolunk 

azért, hogy a finanszírozása meg legyen a 8 főnek. 

 

Halász Zoltánné gazdasági vezető: Szeretném még elmondani, hogy kap az önkormányzat 

12.880.000,- Ft-ot településüzemeltetés jogcímen, amit nem tudunk hova sorolni. 

Közvilágításra kapunk 5.193.000,- Ft-ot, 100.000,- Ft-ot köztemető fenntartásra, az utakra 

1.786.000,- Ft-ot, kötelező önkormányzati feladatokra 6.960.000,- Ft-ot, és ebbe kellene 

beleférnie a többi feladatnak, ami szinte lehetetlen.  

Az iparűzési adóra 9.500.000,- Ft-ot terveztünk bevételnek, a gépjármű adó 1.494.000,- Ft, ez 

a 40%-ka a tavaly befolyt összegnek, mert ugye ez marad nálunk. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: A behajtások hogyan állnak jegyzőasszony? 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Hajtottunk be, majd a későbbiekben szeretnék erről 

részletesebben beszélni. 

 

Halász Zoltánné gazdasági vezető: A Káloznak átadandó összeg 4.435.000,- Ft. Folytak 

egyeztetések, az idén már nincs társulási normatíva, amely gyermeklétszám arányosan került 

szétosztásra. Ők kérik, hogy a közös költségek viselésébe szálljunk be, amelyben 

tárgyalásokat folytattunk. Indultunk 2.590.000,- Ft-ról, és ebből aztán 500.000,- Ft-ban 

állapodtunk meg, ha a testület is jóváhagyja. Kértük az összeg részletezését, mivel először ezt 

nem kaptuk meg, havi 110.000,- Ft-ot kértek volna könyvelői díjra, írószerre, nyomtatványra 

kértek 776.000,- Ft-ot gyermeklétszám arányosan. Utalásra is kértek, amelyből 3600 darab 

van egy évben, ami nagyon sok. 

 

Nagy Lajos képviselő: Hogyan lehet ezt gyerek arányosan elosztani, 10, vagy 100 gyerek 

adminisztrációjával is ugyanannyi munka van. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Én is ezt mondtam, tessék költségarányosan elosztani. 

 

Nagy Lajos képviselő: Három óvoda van, viseljük egyenlő arányban a költségeket. 

 

Halász Zoltánné gazdasági vezető: Ezek után tárgyaltunk Kálozon, akkor megegyeztünk 

1.500.000,- Ft-ban. De volt egy kérdésünk, hogy Sárszentágota is hozzájárul-e a költségekhez, 

amire az volt a válasz, hogy igen, csak még nincs megállapodás, ugyanúgy tárgyalni fognak, 

ahogyan velünk is. Ehhez képest Sárszentágotán már elfogadták a költségvetést, és ők nem 
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járulnak hozzá a közös költségekhez. Így a mi hozzájárulásunk ennek tudatában 500.000,- Ft-

ra csökkent. 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Arra következtettünk, hogy a tételek kétszer szerepelnek. 

Az lenne a javaslatom, hogy ezentúl ami kifizetésre kerül az óvodában, legyen lekönyvelve itt 

helyben, az óvodában egy füzetben. Mert ilyen jelenleg nincs.  

Van-e valakinek a költségvetéshez még kérdése, megjegyzése? 

 

Nagy Lajos képviselő: Nekem egy észrevételem lenne, tudomásom szerint a Horváth- ker 

visszalépett a kispályás bajnokságtól 2011. decemberében, a költségvetésben pedig szerepel a 

60.000,- Ft-os támogatása. 

 

Halász Zoltánné gazdasági vezető: Nem fogjuk kifizetni az idei évben. 

 

Fekete Zsolt képviselő: Lenne egy kérdésem, a polgárőrségnek van a tavalyi évről 180.000,- 

Ft-ja. Az lenne a kérdésem, hogy mire költik a pénzt, és ennek az elszámolása hogyan 

történik. 

 

Halász Zoltánné gazdasági vezető: A kifizetés úgy történik, hogy hozzák a számlát, én 

figyelem a könyvelésben azt, hogy a jóváhagyott összeget ne lépjék túl. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ez a 180.000,- Ft pedig a kamerarendszer bővítésére lesz 

felhasználva, amelyre sikeresen pályázott a polgárőrség. A kamerarendszer meg van rendelve, 

a felszerelésről tárgyalásokat folytatunk. Azért nincsenek felszerelve, mert az E.on-nal egy 

perrel fenyegető kérdésben voltunk eddig. Az előző kamerák áramigényét most egy tételben 

számlázták ki nekünk, ami nagyon magas összeg volt1.800.000,- Ft, és kértük ennek a 

felülvizsgálatát, ez az ügy a múlt héten zárult le, amikor is a tényleges összeg lett 

kiszámlázva, vagyis 180.000,- Ft.  

 

Fekete Zsolt képviselő: A sport centrum kialakítása alatt mit értünk? Mit foglal magában ez a 

projekt? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ez egy focipálya kialakítását foglalja magában, és a 

körülötte lévő terület rendbe tételét, valamint az árkok tisztítását. 

 

Fekete Zsolt képviselő: Mikor lesz a településen egy olyan hely, ahol szelektíven lehet 

elhelyezni a hulladékot? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A hulladékgazdálkodási cég egy éve nyert erre pénzt Eu-s 

forrásból, de azóta nem hallottunk erről semmit. 

Annak utána nézek, hogy ha ezt mi magunk szeretnénk megtenni, akkor mi az eljárás. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Az lenne a javaslatom, hogy mivel még az óvoda pályázat 

miatt 5 évig Kálozhoz tartozunk, az új tagóvoda vezetővel le kell ülni és tisztázni jó pár 

dolgot a jövőre nézve. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Szeretném hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy 

akaratlagosan történt ez a kimutatás így, de a jövőre nézve erre jobban oda kell figyelni.  

 

Kovács Györgyné képviselő: Semmiképpen nincs megoldás arra, hogy önállósodjunk? 
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az óvodabővítés miatt egyenlőre nincs. 

 

Németh István SRNÖ elnök: Az idei költségvetésben nem szerepel a nemzetiségi 

önkormányzatnak önkormányzati támogatás. A tavalyi évben 10.000,- Ft-ot kaptunk az iroda 

fenntartására, amit nem tudtunk kihasználni, mert az épületben nincs fűtés, és ezért októbertől 

márciusig nem tudunk bemenni. Esetleg a felújításban segíthetne az önkormányzat. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Nem terveztük be ezt a 10.000,- Ft-ot az idei évben, mert 

a tavalyi évben egyáltalán nem használták az irodát. Az imént elhangzott, hogy a költségvetés 

nagyon szűkös, ezért kiadást felújításra nem terveztünk. A kötelező feladatokat próbáljuk meg 

ellátni, és ez már azon felül van. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az a javaslatom, hogy az óvoda felújítás kapcsán fel tudjuk 

ajánlani a radiátorokat, és amiben tudunk segíteni fogunk. 

 

Kérem, hogy aki elfogadja, hogy a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

irodájának működéséhez az önkormányzat havi 10.000,- Ft-tal hozzájáruljon, az emelje fel a 

kezét 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

11/2013. (II.14.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

A Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat iroda működésének hozzájárulásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy havi 10.000,- 

Ft-tal hozzájárul a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájának 

működtetéséhez, melynek fedezetét az önkormányzat a 2013. évi költségvetése tartalékalapja 

terhére biztosítja. 

 

Németh István SRNÖ elnök: Lenne még egy kérésem, mivel a költségvetésünkből nem 

fordíthatunk pénzt rendezvényre, és van egy olyan esemény a május, 1-je amit minden évben 

hagyományosan megünneplünk, tudna-e az önkormányzat támogatni bennünket? 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: A nemzetiségi önkormányzat 220.000,- Ft állami 

támogatást kapott és azt csak működésre használhatja. Később lesz lehetőség feladatalapú 

támogatás benyújtására, de arról nem fognak május 1-jéig dönteni. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Mekkora nagyságrendről beszélünk? 

 

Németh István SRNÖ elnök: 50.000,- Ft és 100.000,- Ft közötti összegről 

 

Kröszl- Keszthelyi Szabolcs képviselő: A Horváth- ker úgyis kiesett, a helyére bekerülhet a 

nemzetiségi önkormányzat. 
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Fekete Zsolt képviselő: Véleményem szerint legyen 100.000,- Ft a támogatás összege. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja, hogy az önkormányzat 

100.000,- Ft-tal támogassa a Roma Nemzetiségi Önkormányzat május elsejei rendezvényét, 

az emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

12/2013. (II.14.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

A Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényének támogatásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy 100.000,- Ft-

tal támogatja a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat május elsejei rendezvényét, 

az önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalékalapja terhére. 

 

 

Nagy Lajos Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: Megköszönöm Halász 

Zoltánné gazdasági vezető munkáját. Kérem, hogy a ki elfogadja az önkormányzat 2013. évi 

költségvetését, az emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 2013.évi költségvetést a képviselő-

testületnek elfogadásra. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2013. évi 

költségvetését, az emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő testületének 

 

2/2013.(II. 15.) számú  

 

RENDELETE 
 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Fekete Zsolt képviselő egyéb elfoglaltságaira hivatkozva 17 órakor elhagyta az üléstermet. 
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3.) Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvoda 2013. évi 

költségvetésének megtárgyalása 

      Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester,  

                    Szabóné Balogh Bernadette jegyző,  

        Halász Zoltánné gazdasági vezető,  

        Nagy Lajos Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az óvoda költségvetéséről már volt szó. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: A költségvetés fő számai a következők, 176.490.000,- Ft 

a bevétel, valamint a kiadás, és ehhez a Sárkeresztúr Önkormányzatának a tervezett 

hozzájárulása, amire meg is kapjuk az állami normatívát 4.435.000,- Ft, és ezen felül volt a 

vitatott közös költséghez való hozzájárulás, ami most 500.000,- Ft. Sárszentágota nem járul 

hozzá a közös költségekhez. A véleményem az, ha el is fogadja a testület ezt a javaslatot, el 

kell azt várni, hogy nagyon részletes kimutatást készítsenek a számunkra a közös 

költségekről. 

A konyhai dolgozók bérére az állam nem ad pénzt, és a 13.000.000,- Ft-ból próbáljuk meg ezt 

kigazdálkodni. 

A személyi jellegű kiadások Sárkeresztúr tekintetében 54.834.000,-Ft, a dologi kiadás 

összesen 25.498.000,- Ft, és összesen így a kiadások 80.336.000,- Ft-ot tesznek ki, és a 

bevétel is szintén ennyi. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja a Káloz- Sárkeresztúr- 

Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Aranyalma Óvoda és 

Bölcsőde 2013. évi költségvetését, az emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

13/2013. (II.14.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

A   Káloz-Sárkeresztúr- Sárszentágota  Közoktatási  Intézményi  Társulás 

által fenntartott  Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetése  

elfogadásáról 

 

 

Sárkeresztúr  Községi Önkormányzata Képviselő-testülete  a    Káloz-Sárkeresztúr- 

Sárszentágota  Közoktatási  Intézményi  Társulás által fenntartott   Aranyalma Óvoda és 

Bölcsőde 2013.     évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az ügyben az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

A képviselő-testület a Káloz-Sárkeresztúr- Sárszentágota  Közoktatási  Intézményi  Társulás 

által fenntartott  Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetését   176 469  e Ft 

bevételi és 176 469     e Ft kiadási előirányzattal elfogadja , és a kiemelt előirányzatokat az 

alábbiak szerint állapítja meg: 
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 a személyi jellegű előirányzat  95 204 eFt 

 munkaadókat terhelő járulékok 26 713 eFt 

 dologi előirányzat  54 552 eFt 

 pénzeszköz átadás  00 eFt 

 

A feladatellátáshoz  

 Káloz Község Önkormányzatának  tervezett hozzájárulását          171 534   eFt-

ban, 

 Sárkeresztúr  Község Önkormányzatának  tervezett hozzájárulását      4 435  eFt.-ban, 

 Sárkeresztúr Község Önkormányzatának közös költség hozzájárulása    500 e Ft-ban 

 Sárszentágota Községi  Önkormányzatának tervezett hozzájárulását    0  eFt-ban  

állapítja meg.  

 

Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde  engedélyezett létszámát 2013. évre  53 főben 

állapítja meg. 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Sárkeresztúr  Községi Önkormányzat 

2013. évi költségvetéséről szóló  rendeletébe Sárkeresztúr  Községi Önkormányzata által  az 

Intézményfenntartó Társulás 2013 . évi finanszírozásához  171 534    ezer forintot    építse be. 

 

Felelős:               Csutiné Turi Ibolya  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

4.) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének 

meghatározása 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette 

 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Nagyon jelentős jogszabályi változások történtek 2012. 

január 1-jétől, köztük az államháztartási törvény is jelentősen változott, teljesen átalakította a 

költségvetés rendszerének készítését, más formában és más tartalommal kellett elkészíteni az 

idei költségvetési rendeletet. Külön kellett meghatározni az önkormányzatot, a polgármesteri 

hivatalt, a nemzetiséget érintő feladatokat. Az államháztartási törvény előírja, hogy kell egy 

külön határozattal dönteni a képviselő- testületnek arról, hogy a saját bevételeit hogyan 

képzeli el a költségvetési évet követő három évben, valamint, ha lenne hitelünk-ami nincs- 

hogyan képzeli el annak visszatörlesztését 3 évre kitekintve. 

A mi határozati javaslatunk csak a bevételeket tartalmazza, ezen belül a helyi adókat, és az 

egyéb díjakat, bevételeket szabályoztuk le, 5%-os inflációt terveztünk. 

Azért számoltuk ki az önkormányzat adott évi saját bevételének 50%-át, mert a stabilitási 

törvény szerint, ha lenne hitelünk, annak az éves törlesztési összege nem haladhatná meg az 

önkormányzat saját bevételeinek 50%-át. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja az önkormányzat saját 

bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról szóló határozatot, 

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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14/2013. (II.14.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének 

meghatározásáról 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és 

az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegének meghatározása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és 

az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 

következőképpen határozta meg: 

 

 

                        E Ft 

 

Bevétel megnevezése 2013. 2014. 2015. 2016. 

Helyi adók 

 

          9500 

 

          9994 

 

        10514 

 

        11060 

Saját bevételek 

 

       18906 

 

        19889 

 

        20923 

 

        22011 

Az önkormányzat adott évi 

saját bevételeinek 50 %-a 

 

      9453 

 

       9945 

 

      10462 

 

      11005 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségek 2013. 2014. 2015. 2016. 

- - - - - 

Összesen: 

    

 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 

részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII: 30.) –Korm. rendelet alapján a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: március 15. 

Felelős Csutiné Turi Ibolya polgármester 
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5.) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. évi munkájáról 

      Előadó: László Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

László Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntök 

mindenkit. A Bizottság 2011-ben alakult újjá 5 fővel, 3 fő képviselővel, és két külsős taggal. 

Havonta üléseztünk, tehát 12 alkalommal. A bizottság döntött az átmeneti segélyekről, a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról, és térítési díjakról. Minden ülésről jegyzőkönyv 

készült. A jogszabályok változásairól mindig a jegyzőasszony tájékoztatott bennünket. 

A kérelmek száma 2012-ben jelentősen megnőtt a 2011-es évhez képest. 2011-ben 167-en, 

2012-ben pedig 296-an nyújtottak be kérelmet. A bizottság támogatást 175 esetben állapított 

meg, ami 566.200,- Ft-ot tesz ki. Természetben az önkormányzat közmunkásai által kivágott 

fából adtunk 133 mázsát, ami 345.000,- Ft-os nagyságrendet jelent. Leggyakrabban az 

alacsony jövedelem, és a váratlan kiadások miatt kérték a segélyt az emberek. Az előző 

évekhez hasonlóan az idei évben is támogattuk a beiskolázást a gyermekeknek, az iskolások 

5.000,- Ft támogatásban részesültek, a középiskolások pedig 7.000,- Ft-ban. Rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást is adtunk, ha a gyermek beteg volt, és rászorultak, ez 39 

megállapító határozatot jelent, és 3 került elutasításra. Kollégiumi térítési díjban részesült 6 

gyermek. A képviselő-testület úgy döntött, 2012-ben, hogy évente kétszer részesülhet egy 

személy átmeneti segélyben. 

 

Kröszl-Keszhelyi Szabolcs képviselő: Azt el kell mondani, hogy sokan keveslik a 2000,- Ft, 

illetve 3000,- Ft-os támogatást, de ha mindenkinek 10.000,- Ft-ot adunk, akkor már januárban 

elfogyna a keretünk. 

 

László Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Azt kellene elérni, hogy,aki már 

beadta kétszer a kérelmét ne adja be többször, mert úgysem részesülhet már segélyben. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Igen, de ha be szeretné adni a kérelmet, azt nem lehet 

elutasítani, ha be akarja adni. 

 

Németh István SRNÖ elnök: Az lenne a kérdésem, hogy a bizottság tagjainak száma miért öt 

fő? Ki döntött a tagokról, valamint a külsős tagokról? 

 

László Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Így van meghatározva, a 

képviselői létszámnak mindig többnek kell lenni, mint a külsős tagoknak. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Külsős tagnak, olyan embert kell választani, aki jól ismeri a 

falu lakosságát. 

 

László Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Az lenne a javaslatom, hogy a 

téli időszakban havonta kétszer ülésezzünk, hogy ne legyen annyi ügyiratunk egy-egy ülés 

alkalmával. A nyári időszakban pedig havonta. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Úgyis megfogalmazhatjuk a rendeletben, hogy a bizottság 

szükség szerint tart ülést. 

 

László Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Végül szeretném megköszönni a 

bizottság egész éves áldozatos munkáját.  
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy a bizottság januárban ne adjon pénzt átmeneti 

segélyként, csak természetben, mert az emberek nem értik meg, hogy a megítélt összeget csak 

a költségvetés elfogadása után tudjuk kifizetni, és hiába volt ez beleírva a határozatba az 

emberek nem ezt nézik. 

Kérem, hogy aki elfogadja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. évi beszámolóját, az 

emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

15/2013. (II.14.) számú képviselő testületi 

 
 

HATÁROZAT 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. évi beszámolójának elfogadásáról 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. évi munkájáról szóló beszámolóját, az abban 

foglaltak szerint elfogadja. 

 

László Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Még egy gondolat van egy 

bizonyos szociális kerekasztal, amely évente egyszer összeülne. Ennek tagjai a bizottság 

elnöke, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat képviselője, a körzeti orvos, hogy az év 

eseményeit, tapasztalatit megbeszéljék. 

 

Kovács Györgyné képviselő: Ezt a Jobb Otthon Alapítvány szervezte, csak sajnos az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét nem hívták meg. Mi ott voltunka jegyzőnővel 

együtt. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Javaslom, hogy ezt kezdeményezzük mi. 

 

 

 

6.) A 2013. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: A belső ellenőrzési teendőket, ami kötelező 

önkormányzati feladat, eddig a Sárvízi Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott Vincent 

Auditor Kf.t látta el. Ez évtől megszűnt a kistérségi munkaszervezet, így kértem három 

ajánlatot, és a testületnek kell eldönteni, hogy melyik ajánlatot fogadja el. A 

polgármesterasszonnyal közösen választottunk egy területet, ez pedig a helyi adóhatóság 

tevékenységének az ellenőrzése, az adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata. Az 

ajánlatok a következők: Gerlang Ferenc magánvállalkozó 230.000,- Ft +áfa éves díjat kérne, 

mely tartalmazza az ellenőrzéssel kapcsolatos felmerült költségeket, és a belső ellenőrzési 

kézikönyv felülvizsgálatát, ellenőrzését is. Az Adó- Computer Kft. ellenőri munkanapban 

adott ajánlatot, ez 22.000,- Ft/nap. Az ajánlatukban az szerepel, hogy az ellenőrzést 15 nap 

alatt tudnák végrehajtani. A legkedvezőbb ajánlatot, amit én javaslok is elfogadásra a Vincent 

Auditor Kft tette, ők 75.000,- Ft+áfa összegért vállalnák az adott témaellenőrzését. 
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja a 2013. évi belső ellenőrzési 

tervet, mely szerint ez évben a helyi adóhatóság tevékenységét ellenőriztetnénk, valamint az 

adóhátralékok behajtására tett intézkedéseket vizsgáltatnánk és a Vincent Auditor Kft.-t 

bíznánk meg, hogy végezze az idei évben a belső ellenőrzést, az emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

16/2013. (II.14.) számú képviselő testületi 

 
 

HATÁROZAT 

 
A 2013. évi belső ellenőri cég kiválasztásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy elfogadja a 

2013. évi belső ellenőrzési tervet, és 2013. évben a helyi adóhatóság tevékenységének 

ellenőrzésére és az adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálatára kerül sor. A 

Képviselő-testület Vincent Auditor Kft.-t bízza meg a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenység 

elvégzésével 75.000,- Ft+áfa megbízási díjért, melynek fedezetét az önkormányzat 2013. évi 

költségvetése tartalékalapja terhére biztosítja. 

 

 

7.) Bejelentések egyebek 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A START munkaprogrammal kapcsolatban szeretném 

elmondani, hogy a 97.000.000,- Ft-os támogatást levették 36.000.000,- Ft-ra. De van esély 

arra, hogy ezen még változtatnak. Ez 88 embernek, 10 hónapig, 8 órában való foglakoztatását 

jelentené, ha a mostani forma marad, akkor 88 ember foglalkoztatása lehetséges 5 hónapra 6 

órás munkaviszonyban. 

Beszéltünk már arról, hogy az IKSZT működtetéséhez pályázatot adunk be, 5.000.000,- Ft 

összegű támogatás elnyerésére, 100%-os támogatottságú a pályázat. 

A pályázatban szerepel a néptánc csoportvezető díja, a nyugdíjas klub, valamint a 

kamarakórus vezetőjének a díja. A könyvtáros megbízási díját is beletennénk. A néptánc 

találkozóhoz is kértünk segítséget, valamint egy hagyományőrző nap megtartásához. Van 

benne egy 60 fős nyári tábor szervezése különböző programokkal. 

Ehhez kérem a testület egyetértését. Kérem, hogy aki elfogadja, hogy beadjuk ezt a 

pályázatot, 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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17/2013. (II.14.) számú képviselő testületi 
 

HATÁROZAT 
 

A TÁMOP-3.2.3/B-12/1 kódszámú pályázaton való részvételről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Széchenyi terv 

keretében kiírt „Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő Közösségek”- valamint „ A 

korszerű többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, 

együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése” című TÁMOP-3.2.3/B-12/1 

kódszámú pályázati felhívásra. 

A pályázat elnyerhető támogatás: 5.000.000,- Ft 

A pályázat benyújtásához önrész nem szükséges. 

A pályázat 100%-ban támogatott. 

A támogatás: vissza nem térítendő. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Szeretném elmondani, hogy a művelődési házba 

megrendeltem a konyhabútort, összesen 150.000,- Ft-ba kerül. 

 

Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő: A Sárvíz Kistérség felbomlott. Van nekünk 

részesedésünk valamiben? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A szélessávú internet eladásából majd részesülünk, de erre 

ősszel kerül sor. 

 

Major úr az ülés elején átadta az aláírásokat a népi kezdeményezésre vonatkozó és kérte az 

intézkedést ezzel kapcsolatban. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Az SzMSz úgy fogalmaz, hogy kötelező a képviselő-

testületnek megtárgyalni a népi kezdeményezést, ha a választópolgárok legalább 10%-a 

aláírta, a megtárgyalása a választási törvény előírásai alapján történik, a következő ülésen 

napirendre kell tűzni. 

 

Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő: Élhetünk kifogással az ügyész ellen? Erről már 

beszéltünk múltkor is. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Esetleg egy képviselő-testületi határozatot el lehet juttatni 

az illetékesekhez. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Azt kérik még, hogy a körzeti megbízott helyben legyen 

letelepítve. Az önkormányzatot kérik, hogy gondoljuk végig mivel tudunk ehhez hozzájárulni. 

A sárbogárdi rendőrkapitány úrnak el is mondtam, hogy az önkormányzat részben, vagy 

egészben biztosítja az ingyen lakást. 
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Nagy Lajos képviselő: A fogadóóra felvetését én is jogosnak tartom. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A köztemetéses rendeletünket módosítani kell, mégpedig 

úgy, hogy a gyermeknek kötelessége a szülőt eltemettetni, ez a mostani rendeletünkben nem 

szerepel. A következő ülésre kérem, hogy ezt a rendeletet módosítsuk, és fogadjuk is el. 

 

Nagyon szigorúan veszik, hogy az önkormányzat kockázatelemzési szabályzata rendbe 

legyen. Felvettem a kapcsolatot már a Majer úrral ezzel kapcsolatban, és az ajánlata, 200,-Ft 

személyenként. 

Kérem aki elfogadja a fenti ajánlatot, az emelje fel a kezét. 

 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

18/2013. (II.14.) számú képviselő testületi 

 
 

HATÁROZAT 
 

Majer László megbízásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy Majer László 

(7019 Sárbogárd-Nagyhörcsök Kossuth u. 9.) egyéni vállalkozót bízza meg az önkormányzat 

alkalmazásában álló közmunka program keretében foglalkoztatott munkások munkavédelmi 

feladatainak ellátásával. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A másik védőnői körzet vállalkozásba való kiadásról is 

döntenünk kell. 

 

Nagy Lajos képviselő: Határozott időre szól? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Két évben egyeztünk meg szóban, de az írásbeli 

megállapodást határozatlan időre kell megkötni a törvény előírása alapján. 

Kérem, hogy aki elfogadja, hogy a másik védőnői körzetet is kiadjuk váltakozásba, 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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19/2013. (II.14.) számú képviselő testületi 

 
 

HATÁROZAT 
 

Az 1. számú védőnői körzet vállalkozásba történő kiadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy az 1. számú 

védőnői körzetet vállalkozásba adja, melyhez az alábbiakban felsorolt utcák tartoznak: 

 

I. védőnői körzet 
 

 

 

I. körzet 

Kossuth L. út 

Fő út 

Rákóczi F. utca 

Ady Endre utca 

Vasút út 

Madách utca 

Dózsa Gy. út 

 (Farkas Miklós utcáig) 

Farkas M. utca 

Szent I. utca 

Szent István Általános 

Iskola Sárkeresztúri 

Tagiskolája 
 

A képviselő- testület hozzájárul ahhoz, hogy az I. számú védőnői körzet anya- 

gyermekvédelmi, iskola-egészségügyi, egészségnevelési feladatait az 891/2013. számú 

feladat- ellátási szerződés alapján Sarkadiné Horváth Erzsébet védőnő végezze. 

 

Felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya polgármestert a feladat- ellátási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A vezető óvónő bejelentette, hogy nyugdíjba kíván menni, 

az óvodavezetői pályázatot elő kell készíteni, mivel szorosak a határidők. A következő ülésre 

hozzuk a pályázatot. 
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Mivel már nem találkozunk a nemzeti ünnepünkig, ezért dönteni kellene, hogy az idei évben 

adományozunk-e Bokros, illetve Baróti díjat. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Véleményem szerint az idei évben ne adjunk. 

 

Kovács Györgyné képviselő: Szerintem se. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy az idei évben ne 

adományozzunk Bokros, valamint Baróti díjat, az emelje fel a kezét. 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

20/2013. (II.14.) számú képviselő testületi 

 
 

HATÁROZAT 
 

A Bokros és Baróti díj adományozásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy 2013. évben 

nem adományoz Bokros díjat, valamint Baróti díjat. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A hamvasztó vállalkozással kapcsolatban szeretném kérni a 

véleményeket, lépjünk tovább, vagy utasítsuk el. Ez 6 embernek jelentene munkát. 

 

Nagy Lajos képviselő: A temetőben alakíthatnánk ki egy urnasort. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki egyet ért azzal, hogy lakossági fórum elé 

vigyük az ügyet, az emlelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

21/2013. (II.14.) számú képviselő testületi 

 
 

HATÁROZAT 
 

A hamvasztó cégről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy lakossági 

fórumra bocsátja azon vállalkozó kérését, aki Sárkeresztúr község közigazgatási területén, 

annak külterületén hamvasztó megépítését tervezi. 

 

Kovács Györgyné képviselő: Több szülő is panaszkodott az orvosi ügyeletre, két fiatal 

orvosra. Szinte kérdőre vonták őket, hogy miért vitték át a gyerekeket az ügyeletre, pedig 

tényleg betegek voltak a gyerekek. 
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Hozzám is érkezett már panasz, hogy nem volt hajlandó 

kijönni az ügyelet a beteghez. Tudom, hogy sokszor van téves riasztás, de akkor is ki kell 

menni a beteghez. Hiszen mi ezért a szolgáltatásért fizetünk. 

 

Nagy Lajos képviselő: Mikor írjuk ki a közbeszerzést az óvodára? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Készítik össze az anyagot az illetékesek. 

A temetődombra ismét beadunk egy pályázatot, pontosabban a római katolikus egyház. 

 

A KEOP pályázat beadásra kerül, amihez szükséges a testület hozzájárulása is. 

Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázatot beadjuk, az emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

22/2013. (II.14.) számú képviselő testületi 

 
 

HATÁROZAT 
 

 

Az energetikai fejlesztés Sárkeresztúron KEOP 4.10. 0/A  

pályázatában való részvételéről 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a  

 

Az energetikai fejlesztés Sárkeresztúron KEOP 4.10. 0/A  

pályázatában  

részt kíván venni. 

 

 

 

A projekt címe: Energetikai fejlesztés Sárkeresztúron. 

A projekt megvalósításnak helyszínei: 8125 Sárkeresztúr Fő u. 34. helyrajzi száma: 106.  

A projekt összes költsége: 8.753.126,-Ft (nettó: 6.892.225,- Ft + áfa) 

A támogatás igényelt összege: 7.440.157,- Ft (nettó 5.858.391,- Ft+áfa) 

Önrész: Sárkeresztúr Község Önkormányzata a projekt teljes költségére vonatkozóan 

1.312.969,- Ft (nettó 1.033. 834,- Ft) önrészt biztosít a 2013. évi költségvetése terhére. A 

támogatás elnyerése esetén, az önrész összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy a vagyongazdálkodási tervet fogadjuk el, aki 

ezzel egyet ért, 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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23/2013. (II.14.) számú képviselő testületi 

 
 

HATÁROZAT 
 

 

A közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervről 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete - hivatkozással a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdésére – Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét megtárgyalta, és a jegyzőkönyvhöz csatolt 

tartalommal elfogadta. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

 

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 

 


