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        Iktatószám: 550-2/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 

2013. március 21-én tartott 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 

 Németh István SRNÖ elnök 

 Benedek Jenő tagiskola vezető 

 Dr. Gerendási András háziorvos 

 Sarkadiné Horváth Erzsébet védőnő 

 Vágner Judit védőnő 

 Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány 

 Demeterné Pető Kornélia rendőr őrnagy 

 Boros Zoltán rendőr alezredes 

 Hír József Sárkeresztúri Polgárőrség vezetője 

 Major Imre 

Lakossági résztvevő: 

 Huszti Róbert 

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.) Beszámoló Sárkeresztúr község egészségügyi helyzetének értékeléséről 2012. évre 

vonatkozóan 

      Előadó: Dr. Gerendási András háziorvos 

 

2.) Beszámoló Sárkeresztúr közbiztonságának helyzetéről 

      Előadó: Rendőrség képviselője 

 

3.) Helyi népi kezdeményezés megtárgyalása 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző, Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

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

végrehajtásáról. 

      Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

5.) Beszámoló a Sárkeresztúri Védőnői Szolgálat 2012. évi munkájáról 

      Előadó: Sarkadiné Horváth Erzsébet védőnő, Vágner Judit védőnő  

 

6.) Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvoda 

tagintézményvezetői pályázatának véleményezése 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

7.) A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

8.) Bejelentések, egyebek. 

 

 

1.) Beszámoló Sárkeresztúr község egészségügyi helyzetének értékeléséről 2012. évre 

vonatkozóan 

      Előadó: Dr. Gerendási András háziorvos 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Felkérem dr. Gerendási András háziorvost a beszámolója 

megtartására. 

 

Dr. Gerendási András háziorvos: El szeretném mondani, hogy az utóbbi időben igen 

megszaporodott az indokolatlan megjelenések száma. Ezek közül nagyon sokan vannak az 

iskoláskorú gyerekek, amiről már az igazgató úrral is beszéltünk. A megjelenések 75%-a 

indokolatlan. Mi mindent nagyon pontosan dokumentálunk a rendelőben, mert ugye a 

hiányzások miatt a családi pótlék megvonására is sor kerülhet, ami mindenkit nagyon 

érzékenyen érint. Az indokolatlan megjelenéssel sajnos nagyon sok időt elveszítünk, volt 

olyan nap, mikor 172-en voltak a rendelőben. Ennyit szerettem volna kiemelni. 
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Javaslom azt, hogy aki indokolatlanul jelenik meg, az a 

megjelenés napjára se kapjon orvosi igazolást. 

 

Benedek Jenő tagiskola vezető: Az eddig is ismert volt, hogy aki egy tanítási éven belül 50 

órát igazolatlanul hiányzott, attól megvonták az iskoláztatási támogatást, és élelmiszer 

formájában kapta meg. Ezentúl, aki 50 órát hiányzik, attól teljesen megvonják ezt a 

támogatást, tehát nem kap semmit. Ha a felülvizsgálat során akár egyetlen igazolatlan órája 

van a gyermeknek, megvonják a támogatást, 2013.szeptember 1-jétől 30 igazolatlan óra után 

már elvonás jár. 

A gyermekek a doktor úr által kiállított igazolást nem mutatták be az iskolában, ezért mi listát 

kapunk, hogy kik azok, akik megjelentek a rendelőben. 

Szeretném még elmondani, hogy az iskolai beíratás május 8-án és 9-én lesz, tájékoztattam a 

szülőket, hogy aki nem ezen időpontok valamelyikén tesz ennek a kötelességének eleget, azt 

pénzbírsággal sújtják. 

 

Dr. Gerendási András háziorvos: Az ápolási díjjal kapcsolatban az orvosi véleményt most már 

én is kiállíthatom zárójelentés alapján, eddig erre egy bizottság volt jogosult. Súlyos 

fogyatékosnak a mozgásszervi fogyatékosok számítanak elsősorban, akiknek valamilyen 

segédeszköz használata szükséges a mozgáshoz. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Nálunk méltányossági ápolási díj 2006 óta nincs, mert a 

helyi rendelet így határozta meg, mivel az önkormányzati keretek ezt nem teszik lehetővé. A 

jegyzőasszony kért egy állásfoglalást a kormányhivataltól, mivel a doktor urat érték 

támadások, és ebben az állásfoglalásban szerepel az, hogy a ki segédeszközzel tud közlekedni, 

vagy fekvő beteg, illetve aki nagyon rosszul lát és a közlekedéshez segítségre van szüksége, 

annak kiállítható az orvosi vélemény az ápolási díj megállapításához. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Az ápolási díj iránti kérelmeket 2013. január 1-jétől a 

sárbogárdi Járási Hivatal bírálja el. 

 

Dr. Gerendási András háziorvos: Nagyon sok olyan beteg van, aki cukros, szívbeteg, de tud 

önállóan közlekedni, részükre sajnos nem állítható ki orvosi igazolás a súlyos 

fogyatékosságról, csak a tartós betegségről, mert nem felelnek meg a kritériumoknak.  

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Ez így van, csak kórházi zárójelentés, vagy szakorvosi 

vélemény alapján tudja kiállítani a szakvéleményt a doktor úr. Az orvos szakértői bizottság 

továbbra is megállapíthatja ugyanezt. 

 

Fekete Zsolt képviselő: A daganatos betegségek száma megnőtt a faluban, ez összefüggésbe 

hozható-e a szemétégetéssel? 

 

Dr. Gerendási András háziorvos: Lehetséges. Ha közel lakik az illető, és rendszeresen történik 

az égetés, akkor igen. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Esetleg lehetne gyártani egy szórólapot, hogy a 

szemétégetés során milyen anyagok szabadulnak fel. 

 

Dr. Gerendási András háziorvos: Utánanézek ezeknek. 
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki a 2012-es évről szóló Sárkeresztúr község 

egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, az emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

24/2013. (III.21.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

A Sárkeresztúr község 2012. évi egészségügyi helyzetének értékeléséről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a község 

2012. évi egészségügyi helyzetének értékeléséről szóló beszámolót az abban foglaltak szerint 

elfogadja. 

 

 

2.) Beszámoló Sárkeresztúr közbiztonságának helyzetéről 

      Előadó: Rendőrség képviselője 

 
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Köszöntöm Lasancz Zoltán kapitány urat, Demeterné Pető 

Kornélia rendőr őrnagyot, valamint Boros Zoltán rendőr alezredest. 

A rendőrségi beszámolót a képviselők megkapták, kívánja ezt a kapitány úr kiegészíteni? 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Véleményem szerint a beszámoló elég részletes, a 

kérdésekre nagyon szívesen válaszolok. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Szeretném elmondani, hogy ehhez a témakörhöz hívtuk 

meg Hír József urat, aki a helyi polgárőrség vezetője, valamint Major Imre urat, aki egy a 

faluban indított kezdeményezés miatt van jelen. Mindketten tanácskozási joggal vesznek részt 

az ülésen. 

 

Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő: Minek köszönhető az, hogy a nyomozás 

eredményessége ennyire visszaesett, gondolok itt a 27,2%-os hatékonyságra a vagyon elleni 

elkövetéseknél. 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Sajnos több vagyon elleni bűncselekmény történt, 

és ebből adódik a visszaesés. 

 

Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő: Hogyan kívánnak ezen javítani? 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Az intézkedéseket már megtettük ennek 

érdekében, a településen jóval nagyobb rendőri jelenlét tapasztalható, aminek hatására ebben 

az évben 30%-kal kevesebb volt a vagyon elleni bűncselekmény. A tegnapi nap folyamán 

elrendeltem, hogy a nap 24 órájában legyen rendőri szolgálat Sárkeresztúron. Szeretném 

megemlíteni a polgárőrség szerepét, ők is sokat segítettek mindig. Én megkeresést küldtem a 
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települések polgárőr vezetőinek, hogy adják meg a vezénylésüket, hogy közös szolgálatot 

tudjunk szervezni.  

 

Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő: Sajnos az a tapasztalat, hogy elfogják az elkövetőket, 

és egy-két napon belül mégis kiengedik őket. Azt szeretném megkérdezni, hogy az ügyész 

tekintetében a képviselő-testület tehet-e lépéseket? Mert nagyon sok esetben feleslegesnek 

tűnik a rendőrség munkája, ha az elkövetők szinte azonnal szabadlábra kerülnek, pedig tanúk 

is vannak az elkövetők ellen. 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Véleményem szerint nem dolgozunk feleslegesen. 

Az ügyész a jogszabály alapján dönt, nem ismeri a helyi viszonyokat. Azt szeretném 

elmondani, hogy előzetes fogvatartás esetén minden megkezdett óra egy napnak számít, 

továbbá, van olyan is, hogy az illetőt Székesfehérvárra szállítjuk börtönbe, gyakran előfordul 

olyan, hogy amíg a kollégák az adminisztratív ügyeket intézik, addig az igazgatási szolgálat 

másik részén már a szabadítását rendezik, és még útiköltséggel is ellátják. 

Kérem, hogy fogjunk össze, a rendőrségnek van lehetősége a tanúk védelmére, tehát nem 

kerül feltüntetésre se a neve se a címe, a bíróság nem hívja be a tárgyalásra, hanem a 

tanúvallomását felolvassák a bíróságon. Súlyos bűncselekmény esetén lehetőség van arra, 

hogy nem a rendőrség hallgatja ki a tanút, hanem a nyomozási bíró, így a rendőrség se tudja, 

ki a tanúvallomást tett személy. 

Tudom, hogy vannak olyan hangok, hogy az emberek már be se jelentik, ha sérelem éri őket, 

de én arra kérem önöket, hogy mindent jelentsenek be, mert minél több adatból tudunk 

dolgozni, annál nagyobb az esély arra, hogy el tudjuk kapni az elkövetőket. 

Az elmúlt időben 193 közlekedési szabálysértés történt, amit sárkeresztúri lakos követett el, 

ez nem helyszíni bírságot jelent, ebből 109 történt a településen, a többi az ország más 

területein, ami igen érdekes adat. 

A tavalyi évben 57 tulajdon elleni szabálysértés történt Sárkeresztúron, ezek döntő 

többségében falopások voltak. Ezen esetek 30%-ban sikerült az elkövetőket elfogni, és ebből 

9 személyt őrizetbe is vettünk.  

 

Major Imre lakossági résztvevő: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet, valamint a 

rendőrség képviselőit, de azért nekem van hiányérzetem is. Az elmúlt időszakban a 

lakosságkörében végeztünk aláírásgyűjtést, elég sok emberrel találkoztunk, és hiányként 

merül fel az, hogy nem ismerjük a körzeti megbízottakat. Szeretnénk meghallgatni őket is. 

Nagy hiba volt mikor Sárkeresztúrról a rendőrőrsöt elvitték. Bízom benne, hogy a 

kapitányúrnak és a munkatársainak is sokkal könnyebb dolga lesz, ha itt helyben megfelelő 

módon tudnak velünk foglalkozni. Tudom, hogy van mobiltelefon, de az emberi kapcsolatot 

fontosnak tartom, és szégyen az, hogy egy körzeti megbízottnak nincsen irodája a településen. 

Véleményem szerint azzal tudunk előrejutni, ha egymással emberi személyes kapcsolatot 

tudunk fenntartani.  

Lenne egy javaslatom, amivel talán még az adott helyzeten lehetne javítani, ez már máshol is 

működő dolog. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata és az önkormányzati 

törvény lehetővé teszi albizottság létrehozását. Ezek alapján javaslom, hogy egy 

közrendvédelmi albizottságot hozzanak létre a településen, amelynek legyen tagja a körzeti 

megbízott is, és akkor már máshogy alakul a kapcsolat. 

Örülünk, hogy egyre több a rendőri jelenlét a faluban, de azért történnek különböző 

bűncselekmények, aminek nem igazán örülünk. 

Az emberek nagyon várják, és kérdezik, hogy mikor lesz itt a faluban rendőrőrs. Köszönöm 

az önök munkáját, de aggodalmunk akkor is van. Nekünk itt van a vagyonunk, és az 
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eredmények ellenére is félünk otthagyni a lakásunkat, még nappal is. Ez szerintem a mai 

világban megengedhetetlen. 

A beszámoló nagyon jól van összeállítva, tükrözi a munkát, és sajnos az eredményességet is, 

van fejlődés, bízzunk abban, hogy lesz is még. 

Még egyszer elmondom, hogy a körzeti megbízottak jelenlétét hiányolom. A képviselő-

testület felé az lenne a kérdésem, hogy mikor egy körzeti megbízott kinevezése megtörténik, 

bemutatkozik-e az önkormányzatnál? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A körzeti megbízottak bemutatkoztak kinevezésükkor. 

Akik szolgálatot teljesítenek, azok mindig nálam is jelentkeznek. Én jobban örülök, ha a 

körzeti megbízottak az utcán végzik a munkájukat, egyszerű falubeliként én nem akartam 

tudni, hogy kik a körzeti megbízottak, örültem, ha láttam, hogy végzik a munkájukat. Azt 

elismerem, hogy körzeti megbízott iroda és fogadóóra nincs, amíg az őrs kialakítására sor 

kerül, addig már ez véleményem szerint nem fog változni. 

A lakosság támogatása nagyon jól esik nekünk, de nem előzött meg minket a rendőrőrs 

kialakításában. Ugyanis a jogszabályváltozások most tették lehetővé, hogy az őrs 

megvalósulhat. Már megvan az épület, azon tárgyalunk, hogy ki milyen munkálatokat fog 

elvégezni a rendbetétele érdekében. 

A rendőrőrs elvitelével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy senki sem kérdezte meg a 

képviselő-testületet.  

Nagyon örülök annak, hogy jó munkakapcsolat van köztünk. Azonban egy kritikát még el kell 

mondanom, hogy a szabálysértési bírságok nagyon eltolódtak a közlekedés kerékpáros és 

gyalogos résztvevői irányába. Az emberek nagyon szegények, nem mentegetek senkit, mert 

aki rosszat tesz, azt számon kell kérni, de a 40.000,- Ft-os nyugdíjakhoz a 30.000,- Ft-os és 

ennél magasabb összegű bírságok nagyon magasak. Ha azt várjuk, hogy ennek visszatartó 

ereje legyen, akkor ezt mérlegelhetjük. Beszéltünk már erről a kapitány úrral, és tudom, hogy 

már történtek ebben az irányban lépések. Nagyon kicsi az esély, hogy ezeket a bírságokat be 

tudjuk hajtani. 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Nem titok, hogy elvárásom az nemcsak 

Sárkeresztúron, hanem minden más településen, hogy érdeklődjenek a településen, 

beszélgessenek az emberekkel, informálódjanak. 

A rendőrség nem részesedik a bírságból, ez a központi költségvetésbe folyik be. Az 

intézkedésekben lehet differenciálni, ami nem kivételezést jelent. A kollégáknak a helyszínen 

kell eldönteni, hogy mit alkalmaznak, ez lehet figyelmeztetéstől a maximum bírság 

kiszabásáig. Nagyon remélem, hogy látszik ez a differenciálisi törekvés, és a jövőben még 

jobban látszani fog. Ahogy a polgármester asszony is elmondta, hogy egy idő után ezek a 

bírságok behajthatatlanok, nincs neki értelme, az államigazgatási szerveknek növeljük a 

munkáját, hasznos energiákat kötünk le olyanra, ami másra is fordítható lenne.  

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Bízom benne, hogy ez a szám csökkeni fog. A Munkaügyi 

Központnál jelentkezők a helyszíni bírságot ledolgozhatják, de az is egy visszás helyzet, mert 

5000,- Ft-ot le lehet dolgozni 6 óra alatt. A Start munkaprogramban résztvevők pedig 8 órás 

munkaidőben 1800,- Ft-ért dolgoznak.  

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: A Major úrnak válaszolva, először is megtisztelő 

volt számomra, hogy megkerestek engem a polgárőrség vezetőjével együtt, és már akkor is 

elmondtam, hogy folyamatban van a rendőrőrs visszaállítása. Azóta már előrelépés is történt 

ez ügyben, többször is egyeztettünk a polgármester asszonnyal még a főkapitány úr 

jelenlétében is. Most a technikai kollégák végzik a feladataikat, a mai nap folyamán is voltak 
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megnézni az épületet. Szeretném elmondani, hogy a környékbeli települések polgármesterei is 

anyagilag segíteni fogják azt, hogy a rendőrőrs elkészüljön. Az őrsöt egyébként nem vittük el, 

hanem kiürült. Most biztosan nem fog kiürülni az őrs, mert az átlagéletkora az állománynak 

33 év, a körzeti megbízottaké pedig 28. 

Úgy gondolom, hogy ha a polgármester asszony úgy dönt és a következő ülésre meghívja a 

körzeti megbízottakat is, biztosan el fognak jönni. De úgy gondolom, hogy mi hárman, akik 

itt vagyunk meg tudjuk beszélni a körzeti megbízott kollégákkal az itt elhangzottakat. Arra 

kérném a Major urat, hogy ha össze lehetne kötni az aláírásgyűjtést azzal, hogy elmondanák a 

lakosságnak, hogy mennyi mindent meg tudnak tenni azért, hogy ne következzenek be 

lopások napközben. Például átszól a szomszédjának, hogy nem lesz otthon, néha figyeljen oda 

a házra. 

Biztos, hogy pozitív hatása lesz annak, ha megnyílik az őrs. Konkrét időpontot még nem 

tudok mondani. De azt el szeretném mondani, hogy csodákra nem vagyunk képesek, 

mindenképpen összefogás szükséges. Gyönyörű településük van, szép a kultúrház, és a falu is. 

Ezt közösen meg kellene őriznünk, és valahogyan kiszorítani azokat, akik nem tudják mi a 

kötelességük. Ezért kérem, hogy az információkat juttassák el hozzánk, hogy legyen elég 

bizonyítékunk, és az adott személyek ne kerüljenek szabadlábra. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Nekem még egy további kérdésem lenne, a doktor úr 

elmondta, hogy nagyon sok iskolás gyermek indokolatlanul jelenik meg a rendelőben, nem 

járnak iskolába. Tanítási időben az utcán vannak. Ha úgyis jelen vannak a településen, 

tudomásom szerint elvihetik a gyermeket iskolába. 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Erre született egy jogszabály nem rég. Ha a 

kolléga ilyen gyermekkel találkozik, megtudja az adatait, a központi ügyeleten keresztül, ami 

Székesfehérváron van, bediktálja ezeket, ami egy budapesti központtal áll összeköttetésben, 

ahol meg tudják mondani, hogy ennek a gyereknek hol kellene lenni. Az iskola igazgatója 

mondhatja azt, hogy a gyermek jogosan van távol, vagy ha van nála orvosi igazolás, illetve a 

szülő igazolhatja a távollétét. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Akkor kérni fogom a Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy 

ezt a problémát megoldjuk, mondjuk három-három szülő felügyeletével naponta. 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Mi is próbálunk segíteni. 

 

Major Imre lakossági résztvevő: Kaptány úr mi partnerek vagyunk az eredmények eléréséhez. 

 

Hír József polgárőrség vezetője: Én annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm a Dániel úr 

részvételét a polgárőrség gyűlésén, úgy gondolom, hogy sok mindent meg tudtunk beszélni. 

Az elmúlt 72 óra eseményeiről annyit szeretnék elmondani, hogy két betörés, két 

pincefeltörés és különböző lopások történtek, sajnos van még javítani való. 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Sajnálom, hogy hétfőn nem tudtam eljönni 

személyesen, de más elfoglaltságom volt. Ezúton is szeretném megköszönni a polgárőrség 

munkáját. 

 

Fekete Zsolt képviselő: A regisztrált bűncselekmények száma 1303, amiből az egy főre jutó 

eredményes nyomozás 9,27, és az egy főre jutó bíróság elé állítások száma 0,17, ami nagyon 

rossz véleményem szerint. Önbíráskodás eredményességi mutatója 50%, ez nagyon rossz, 

lopás nyomozás eredményességi mutatója 12,72 %. 
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A bírságok ugye a központi költségvetésbe folynak be, de önök onnan kapják a felszerelésre, 

benzinre a pénzt? 

Az évek folyamán a rendőrség és a lakosság között nagy szakadék keletkezett, és úgy 

gondolom, hogy ezen változtatni kellene. 

Nagyon sajnálatos dolog az, hogy akkor se eredményes a nyomozás, ha név szerint tudják ki 

az elkövető. 

Az is nyilvánvaló, hogy a lopott dolgok nem az elkövetőnél vannak elrejtve, hanem máshol, 

ezek nyílt titkok. 

Az nagyon jó hír, hogy lesz rendőrőrsünk. 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Az egyes számú melléklet az a teljes Sárbogárdi 

Rendőrkapitányság területéhez tartózó településekre vonatkozik. A statisztikához annyit, hogy 

itt minden személy számít, aki az adott üggyel foglalkozik például a szabálysértési előadó, aki 

soha nem állít elő.  

 

Demeterné Pető Kornélia rendőr őrnagy: A bíróság elé állítás nem az összeljárásban bíróság 

elé állított személyek száma, hanem ha gyorsított eljárás keretében kapja meg valaki a 

büntetését, tehát a kihallgatást követő 30 napon belül. 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: A pénzt a rendőrség a központi költségvetésből 

kapja, ami nyilvános adat, és nem utólag kapja meg, tehát nem a behajtott bírságok után. A 

bírságok összege emelkedett, a közigazgatási bírságok összege fix, a törvény által előírt 

összeget köteles a kolléga kiszabni.  

Az állampolgárság és a rendőrség kapcsolatáról már beszéltem. Elhangzott, hogy mindenki 

tudja hova rejtik el a lopott dolgokat, nem hiszem, hogy az a kifogás, hogy a körzeti 

megbízottnak nincs itt irodája és ezért nem jut ez a tudomásunkra.  

Az eredményes nyomozásról szólva, mi gyakran gondoljuk úgy, hogy elegendő információval 

rendelkezünk a vádemeléshez, de sajnos elég gyakran szembesülünk azzal, hogy más ezt nem 

így gondolja, nyilván az ügyész azt vizsgálja, hogy az adott ügyet a bíróságon meg tudja 

védeni, vagy sem. Ha úgy ítéli meg, hogy nem, az eredménytelenségben nálunk jelentkezik a 

statisztikában. 

 

Nagy Lajos képviselő: Sárkeresztúron nemcsak betörés van, meg közlekedési vétség, hanem 

kábítószerezés is van és uzsorázás. Ez ellen mit tud tenni a rendőrség? 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Uzsorázásról én még nem hallottam, de ha van 

ilyen, tudassák velünk. 

Az elmúlt hónapokban három olyan csoportot is sikerült felderíteni, akikkel szemben 

kábítószerrel való visszaélés gyanúja merült fel. Az esetek döntő többségében ez nem 

kábítószer. Az számít kábítószernek ami az adott listán szerepel. Interneten rendelik, és aztán 

jó pénzért eladják fiataloknak, de ez nem valódi kábítószer, ez hivatalosan bizonyított. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az uzsorázással kapcsolatosan mit lehetne tenni? 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Nagyon nagy előkészítéssel jár ez, meg kell találni 

a sértetteket, akik ki is állnak a vallomásuk mellett.  

 

Nagy Lajos képviselő: Csak az a baj, hogy meg vannak félemlítve, nem mernek szólni. 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Kézzel fogható bizonyíték az mindenképpen kell. 
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Már többször mondtam, hogy össze kell fogni, túl kell lépni azon, hogy nem jelentik az 

emberek a sérelmeket, akkor nem tudunk előrelépni. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az iskolarendőr kérdéséről beszéljünk pár szót. A gyerekek 

nem tudnak viselkedni sem az iskolában, sem az utcán. Mit tudunk ez ügyben tenni? 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: A rendőrőrs biztosan sokat fog ebben segíteni. 

Bűnmegelőzési előadó járja az iskolákat. 

 

Benedek Jenő tagiskola vezető: Holnap hozzánk fog jönni. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A 63-as útra szeretnénk egy zebrát elhelyezni a Lóránt 

presszónál. Ezzel a kéréssel hova lehet fordulni. 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Ez a Közlekedési Felügyelet hatáskörébe tartozik. 

Ez azonban igen költséges dolog, természetesen mi támogatni fogjuk. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Pályázat keretében gondolkodunk. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Nekem még lenne egy kérésem, minden hónap 5-én 

segélyt fizetünk a hivatalban. Ha akkor fokozottabb rendőri jelenlétre számíthatnánk, azt 

megköszönném. Körülbelül 300-400 ember fordul meg azon a napon a hivatalban. 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Természetesen állunk rendelkezésre. 

 

Nagy Lajos képviselő: Van lehetőség vas átvevő helyeket ellenőrizni? 

 

Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Igen, van. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Köszönöm szépen a kapitány úrnak és a munkatársainak, 

hogy eljöttek, valamint köszönjük az eddigi munkát, bízunk a további eredményekben. 

Kérem, hogy aki elfogadja a rendőrség beszámolóját a közbiztonság helyzetéről, az emelje fel 

a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

25/2013. (III.21.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

A Sárkeresztúr község közbiztonsági helyzetének értékeléséről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy község 

közbiztonsági helyzetének értékeléséről szóló beszámolót az abban foglaltak szerint 

elfogadja. 
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Lasancz Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány: Köszönöm a meghívást, és további jó munkát 

kívánok. 

 

 

3.) Helyi népi kezdeményezés megtárgyalása 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző, Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Az önkormányzati törvény előírja, hogy ha a község 

területén választójoggal rendelkezők 10%-a aláírta a kezdeményezést, akkor elfogadható. Az 

önkormányzati törvény kimondja azt is, hogy a népi kezdeményezési eljárást a választási 

törvény alapján kell lefolytatni. Sajnos ez a népi kezdeményezés nem felel meg a választási 

eljárási törvénynek. Az első ok az, hogy mielőtt az aláírásgyűjtést megkezdték volna az 

aláírásgyűjtő ív mintapéldányát a jegyzőhöz, mint a helyi választási iroda vezetőjéhez be 

kellett volna nyújtani hitelesítésre. A jegyző 15 napon belül hitelesítési záradékkal látja el az 

ívet. De csak akkor láthatja el hitelesítési záradékkal, ha megfelel a választási törvényben 

előírt tartalomnak, amely szerint tartalmaznia kell az aláíró nevét, lakcímét, aláírását, és a 

személyazonosítóját. Sajnos ezen az aláírásgyűjtő íven a személyazonosítók nem szerepelnek. 

A helyi választási bizottság elnökével és Major Imre úrral egyeztettünk már erről, és abban 

állapodtunk meg, hogy mivel már történtek lépések a rendőrőrs felállításával kapcsolatban, 

tekintsük ezt az aláírásgyűjtést ne népi kezdeményezésének, inkább lakossági aláírásgyűjtési 

akciónak, mivel sok ember dolgozott vele, és jó célt szolgál. 

Javaslom, hogy a testület döntsön úgy, hogy ezeket az aláírásokat továbbítani fogja a 

Sárbogárdi Rendőrkapitányság felé, és kéri, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg 

ezzel kapcsolatosan. 

 

Major Imre lakossági résztvevő: Nekünk az a célunk, hogy megoldást találjunk, és úgy 

gondolom, hogy kellett ez a 650 aláírás ehhez. Azt kérem a testülettől, hogy valamilyen 

határidőt állítson fel a rendőrőrs indulásával kapcsolatosan. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Véleményem szerint nem szabhatunk határidőt, annyit 

tehetünk, hogy az általunk végzendő feladatokat felgyorsítjuk. 

 

Fekete Zsolt képviselő: Véleményem szerint az első félév végére elkészülhetne az épület. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja, hogy a lakossági aláírásokat 

eljutassuk a rendőrség felé, az emelje fel a kezét. 

 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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26/2013. (III.21.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

A lakossági aláírások továbbításáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a lakossági 

aláírásokat, mely szerint a lakosok kérik, hogy Sárkeresztúron ismét működjön rendőrőrs, 

továbbítja a Sárbogárdi Rendőrség felé, és kéri a Rendőrségtől a szükséges intézkedések 

megtételét. 

 

 

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

végrehajtásáról. 

      Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

 
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az előző testületi ülés első határozata a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatnak nyújtott támogatásról szólt, amit még írásban is meg kell erősítenünk. 

A második a majális támogatásáról szóló 100.000,- Ft-ot természetesen a rendezvény 

előkészületeikor rendelkezésre bocsátjuk. 

Az intézményi társulás 2013. évi költségvetését elfogadtuk.  

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról szól beszámolót elfogadtuk. 

A belső ellenőri céget kiválasztottuk az önkormányzat adóhatósági tevékenységek 

ellenőrzésére, és azóta már a szerződés is aláírásra került. 

A művelődési ház működéséhez adtunk be pályázatot, amit jóváhagyott a testület. 

A közmunkások foglalkoztatásánál Májer László urat bíztuk meg a kockázat elemzési 

szabályzat elkészítésével mind a négy projekt esetében, valamint a munkások munkavédelmi 

oktatásával. Havi 25.000,- Ft-ban egyeztünk meg, 10 hónapig.  

Az egyes számú védőnői körzet vállalkozásba adásról is döntöttünk, alá is írtuk a szerződést 

erről. A másik körzet is marad vállalkozásban, és így az önkormányzatnak nem kerül pénzbe 

a védőnői szolgálat. 

Az önkormányzat lakossági fórumra bocsátotta a hamvasztót működtetni kívánó vállalkozó 

kérést. Körülbelül 100 megkérdezett van, és 100%-ban elutasították az emberek ezt a kérdést. 

Ha a testület úgy dönt, hogy ez már elégséges, akkor több embert nem kérdezünk meg.  

Pályázatot adtunk be a Polgármesteri Hivatal villany ellátásának biztosítása ügyében 

napkollektoros megoldásra. 

A közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet 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. 
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5.) Beszámoló a Sárkeresztúri Védőnői Szolgálat 2012. évi munkájáról 

      Előadó: Sarkadiné Horváth Erzsébet védőnő, Vágner Judit védőnő 

 
Csutiné Turi Ibolya polgármester: A beszámolót mindenki megkapta, kívánják a védőnők 

kiegészíteni ezt? 

 

Sarkadiné Horváth Erzsébet védőnő: Nem, ha van kérdés szívesen válaszolunk. 

 

Fekete Zsolt képviselő: A családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás hogyan valósul meg a 

faluban, mivel sajnos elég sok 14 éves lánynak van már gyermeke. 

 

Sarkadiné Horváth Erzsébet védőnő: Már az iskolában kapnak felvilágosítást 6. osztályban. 

Megpróbáljuk velük megbeszélni, de nagyon nehéz eredményt elérni. Volt, hogy nőgyógyász 

is tartott előadást, de nem vették komolyan. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Mindenképpen lépéseket kell tenni az ügy érdekében. 

Kérem, hogy aki a védőnői szolgálat 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, az 

emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

27/2013. (III.21.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

A Védőnői Szolgálat 2012. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a Védőnői 

Szolgálat 2012. évi munkájáról szóló beszámolót az abban foglaltak szerint elfogadja. 

 

 

6.) Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvoda 

tagintézményvezetői pályázatának véleményezése 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 
 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Kiküldtük előzetesen a pályázati felhívást, amit nekünk a 

mai napon véleményezni kellett volna. Változás következett be mióta ezt a pályázati felhívást 

kiküldtük, beszéltünk az óvodavezetővel, és a helyettesével is. A jelenlegi vezető augusztus 

31-ig dolgozik még, március 28-tól már szabadságon lesz, de segíteni fog az óvoda bővítése 

miatt. A polgármester asszonnyal egyetértésben úgy látjuk, hogy jobb lenne, ha a jelenlegi 

helyettest bíznánk meg az óvoda irányításával. Addig meg tudnánk nézni, hogyan is látja el a 

vezetői feladatokat. Május 1-jétől tudja megbízni a kálozi óvodavető, a mi javaslatunkra. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki egyet ért a jegyzőasszony által 

elmondottakkal az emelje fel a kezét. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

28/2013. (III.21.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvoda 

tagintézményvezetői pályázatáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő -testülete kéri Káloz Község 

Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri 

Napraforgó Tagóvoda tagintézményvezetői pályázata meghirdetésétől tekintsen el.  

 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az óvodabővítés miatt szeptembertől két további óvónőt 

kell alkalmaznunk, ehhez is össze fogjuk készíteni a pályázatot, itt is a helyben lakás előnyt 

jelent. 

 

 

7.) A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Szükség van az alapító okirat módosítására, mert az 

Mötv. előírja, hogy a hivatal ezentúl Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal néven működhet 

tovább. Ezt elküldjük a Magyar Államkincstárhoz, ahol átvezetik a törzskönyvön, valamint a 

bélyegzőket is változtatni kell. 

További módosításra a közfeladat ellátás miatt van szükség, tulajdonképpen ugyanazokat a 

feladatokat tartalmazza az okirat csak más megfogalmazásban, a jogszabályi változásokat át 

kellett vezetni. 

Módosítani kell az alapító okiratot a jegyző kinevezési rendjének megváltozása miatt is. 

Mivel 2013. január 1-jétől a polgármester a munkáltatója a jegyzőnek és nem a képviselő-

testület, így a pályáztatás rendje is változott. 

A 10-es pontban pedig a törvényi változásokat vezettük át a különböző jogszabályok 

tekintetében. 

Kérem a testületet, hogy fogadja el ezeket a változásokat. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki a felsorolt változásokat elfogadja, az 

emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

 



 14 

 

29/2013. (III.21.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 
 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a 

polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával egyetért. Azt az előterjesztésnek 

megfelelő formában elfogadja. 

 

Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

8.) Bejelentések, egyebek 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az elmúlt alkalommal beszéltünk, hogy a köztemetésről 

szóló rendeletünket módosítani kell, átadnám a szót a jegyzőasszonynak, hogy ismertesse a 

változtatásokat. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Most elmondom, hogy miket szeretnénk változtatni, és a 

következő ülésre hozom a rendeletet. Közköltségen kell eltemetni az elhunytat, ha nincs, vagy 

nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az 

eltemettetésről nem gondoskodik. Bele fogom foglalni a rendeltbe, hogy az elhunyt személy 

eltemettetéséről konkrétan kinek kell gondoskodnia. Amennyiben az eltemettetésre kötelezett 

személy fellelhető, az önkormányzat felszólítja az eltemettetésre, ha ezt nem teszi meg, akkor 

az önkormányzat közköltségen eltemeti, amiről a polgármester dönt. Az eltemettetésre 

jogosult személyt kötelezné a rendeletünk költségek megtérítésére, és ha ez nem vezet 

eredményre, akkor hagyatékra terhelnénk. 

 

Még egy dolgot szeretnék elmondani a szociális rendelettel kapcsolatban. A helyi, 

méltányossági lakásfenntartási támogatás megszűnt, egy központi jogszabály megszüntette. 

Csak a jegyző állapíthat meg normatív lakásfenntartási támogatást. A jogszabály lehetővé 

teszi azt, hogy nem csak az aktív korúak ellátása esetén, hanem a lakásfenntartási támogatás 

esetében is ellenőrizheti a jegyző a lakókörnyezetet. Úgy szeretném a rendeletbe belefoglalni, 

hogy szükség esetén a jegyző ellenőrizheti, tehát nem kell minden esetben. 

 

Németh István SRNÖ elnök: Volt egy közmeghallgatás, ahol elhangozott egy javaslat, mely 

szerint a nemzetiségi önkormányzat is szeretné képviseltetni a magát a bizottságokban. Van- e 

erre lehetőség? 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: A szervezeti és működési szabályzatban rendelkezik a 

képviselő-testület a bizottságokról, és azok összetételéről. Az önkormányzati törvény azt 

mondja, hogy 2000 fő lakosságszám felett egyetlen bizottság létrehozása kötelező, ez a 

pénzügyi bizottság, illetve a vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság, ez Sárkeresztúr 

tekintetében össze van vonva. Ezen kívül van oktatási és kulturális, valamint az egészségügyi 
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és szociális bizottság. A képviselő-testület változtathat a bizottság összetételén, létszámán 

évközben is, arra azonban nagyon kell figyelni, hogy a bizottsági tagok több mint a fele 

képviselő kell, hogy legyen. Ez meg is valósul Sárkeresztúr vonatkozásában. Meg kell 

kérdezni a képviselőket, hogy van-e olyan, aki mondjuk, tud még plussz tisztséget vállalni, 

valamint a testület kíván-e a bizottságok létszámán, összetételen változtatni. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A Kulturális Bizottság a legnagyobb létszámú, és ott 

vannak állandó külsős meghívottak, véleményem szerint nincs akadálya, hogy a Nemzetiségi 

Önkormányzat is képviseltesse magát. 

Hét képviselőből, az alpolgármester asszony nem vehet részt a bizottságok munkájában, 

valamint én sem. Öt képviselő alkotja ezt a három bizottságot, mindenki két bizottságban 

érdekelt.  

A kérdés elsősorban a Szociális Bizottság miatt merült fel, a bizottságnak nem tagja Nagy 

Lajos képviselő úr, valamint Fekete Zsolt képviselő úr. Őket kérdezem, hogy tudnak-e még 

tisztséget vállalni. 

 

Nagy Lajos képviselő: Én nem tudok többet vállalni. A Szociális Bizottság kéthetente 

ülésezik, és a munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudom vállalni a tisztséget. 

 

Fekete Zsolt képviselő: Sajnos én sem tudom vállalni, mert ha van egy kevés szabad időm, azt 

a családommal szeretném tölteni. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Sajnos, akkor nem tudjuk a bizottság létszámát 

megnövelni. A Pénzügyi Bizottságban most nincs külsős tag, csak a három képviselő, 

javaslom, hogy az elnök úr külsős tagként kapjon oda meghívást. 

 

Kérem, hogy aki egyet ért azzal, hogy a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke külsős tagja legyen a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak, az emelje fel a 

kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

30/2013. (III.21.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 

 
A Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság létszámának növeléséről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 

Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi 

Bizottság tagjává választja. 

 

Felelős: Szabóné Balogh Bernadette 

 

 

Németh István SRNÖ elnök: Köszönöm szépen. 
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Szabóné Balogh Bernadette jegyző: 2013. január 1-jétől hatályos az új önkormányzati 

törvény, amely szerint, ha a képviselő-testület rendeletet alkot, akkor azt a kihirdetést 

követően haladéktalanul két példányban meg kell küldeni a kormányhivatalnak, valamint 

elektronikus formában is.  

A bizottsági ülésekről is küldeni kell tartalmi és formailag megfelelő jegyzőkönyvet, ami 

eddig is készült, és ezt is 15 napon belül kell felterjeszteni a kormányhivatal felé. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A Fejérvíz Zrt. keresett meg minket, hogy a víz és 

szennyvíz bérletüzemeltetési szerződésünket módosítsuk. Kérik, hogy a kiszámlázott 

mennyiség 80%-a legyen a számítás alapja. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Ne csökkentsük. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ki az aki egyetért azzal, hogy ne csökkentsük a bérleti 

díjat, kérem, hogy emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

31/2013. (III.21.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 

 
A Fejérvíz Zrt. kérelmének elutasításról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a Fejérvíz 

Zrt.(8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) kérelmét-, amely a sárkeresztúri víz-és szennyvíz 

közműre vonatkozó bérleti és üzemeltetési szerződés módosítására vonatkozik-elutasítja 

A testület nem járul hozzá az éves bérleti díj csökkentéséhez. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A hamvasztó üzemről is beszélnünk kell. Elmondtam már, 

hogy a mintavétel alapján mindenki elutasítja. Döntetünk kell, hogy kérdezzünk meg még 

több embert, vagy utasítsuk el. Úgy gondolom, hogy ez az arány nem fog változni. 

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

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

32/2013. (III.21.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 

 

A hamvasztó vállalkozás elutasításról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy elutasítja a 

község területén hamvasztó üzem létesítésére irányuló vállalkozói kérelmet, mivel a lakosság 
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nagy részének véleménynyilvánítását megkérve a reprezentatív mintavétel 100%-os 

mértékben elutasította ezen vállalkozás létesítését. 

 

Jártunk Alapon, ahol tavaly készült el egy új út, ezt egy besenyőteleki cég készítette ERŐSS 

ÚT KFT a nevük, nagyon jó munkát végeztek. Öt centiméter vastagságú meleg aszfaltot 

terítenek. Tőlük kértem ajánlatot, valamint akikkel tavaly is kapcsolatban álltam. Ez a 

besenyőteleki cég 2700,- Ft+áfa összegért vállalná a Rákóczi utca, valamint a Fő utca 

elkészítését, ez kb.12.500.000,- Ft-ba kerülne. A pedagógus földek árát is erre akarjuk 

fordítani, ezt már megbeszéltük. 

Az időjárás miatt úgy gondolom, hogy legalább egy hónapot várni kell a munkálatok 

elkezdésével. 

A Petőfi utcán elkezdték a munkálatokat, sajnos nagy a baj, már a 63-as főútvonal padkájánál 

járnak, és a cső még mindig emelkedik, pedig lejtenie kellene a Petőfi utca irányába. Sajnos 

itt ki kell cserélni a csöveket. Ahogy végeznek a munkálatokkal utána a Petőfi utca 

aszfaltozása következik. 

Javaslom, hogy a Víziközmű Társulat Intéző számláján lévő pénzből fizessük ki az útjavítást, 

erre a VKT ellenőrző bizottsága felhatalmazott. 

 

Nagy Lajos képviselő: Az lenne a javaslatom a Petőfi utcával kapcsolatban, hogy ott a 

házaknál vízelvezető árokra lenne szükség. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja az Erőss út Kft ajánlatát, az 

emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

33/2013. (III.21.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 

 

Az Erőss út Kft. megbízásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy amennyiben a 

Sárkeresztúri Csatorna- Beruházó Víziközmű Társulat Ellenőrző- és Intéző Bizottsága 

jóváhagyja, hogy az Erőss Út Kft-t( székhelye: 3373 Besenyőtelek Úttörő u. 8. képviseli: 

Erőss Róbert) bízza meg a Fő utca és a Rákóczi utca aszfaltozásával, 2700,- Ft+ áfa/m
2
 áron, 

az útfelújítás összege bruttó 12.500.000,- Ft, úgy az Önkormányzat, mint készfizető kezes 

ehhez hozzájárul és a kifizetést támogatja. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Beszélnünk kell az óvoda pályázat közbeszerzési 

pályázatáról, elkészült a kiírás, kb.160.000.000,- Ft-os beruházásról beszélünk. A kálozi 

képviselő-testület fogja kiírni a közbeszerzési eljárást, mivel ő a gesztor. A kálozi 

jegyzőasszony javaslatára valószínűleg feláll egy bizottság, amely eldönti, hogy kit javasol 

kivitelezőnek, a mi képviselő-testületünk megtárgyalja, és mi is javasolni fogjuk a kálozi 

képviselő-testületnek elfogadásra az általunk választottat.  
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A tervek szerint az építési terület átadása április 22-én történik meg. Az óvodai ballagás május 

elején meg fog történni, és így a gyerekek el fognak férni a Fő utcai épületben, ezt a vezető 

óvónővel egyeztettük már. 

A meghívásban tőkeerős cégek vesznek részt, akik vállalni tudják, hogy nem elő-és 

utófinanszírozott pályázat, hanem szállítói finanszírozású. Ez azt jelenti, hogy két részletben 

fizet az állam a vállalkozónak rajtunk keresztül. A három cég a következő:  

1. V-DBK Vagyonkezelő Kft.: (8154 Polgárdi, Batthányi u. 26/B.,Képviseli: Ferencz Kornél) 

2.Mava-Plan Kft.: (2481 Velence, Meggyfasor 1., Képviseli: Varga Zoltán) 

3./ Port-Ép Kft.:( 1117 Budapest, Budafoki út 64.,Képviseli: Lévai Gergely). 

Sajnos a konyhai rész felújítása nem fér bele a pályázatba. Az építkezés során a konyhai 

ellátás biztosítása érdekében megyünk tárgyalni Abára a faház tulajdonosaival. 

 

Kérem, hogy aki elfogadja a közbeszerzési kiírást, az emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

34/2013. (III.21.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 

 

A közbeszerzési kiírás véleményezéséről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete megismerte az Aranyalma 

Óvoda és Bölcsőde Napraforgó Tagóvoda bővítésére elkészített közbeszerzési kiírás 

tartalmát, és javasolja azt Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra 

az alábbi tartalommal: 

 

„Döntés a KDOP-5.1.1-09-2010 pályázati intézkedésre benyújtott, „Aranyalma Óvoda 

Sárkeresztúri Tagóvodájának bővítése” elnevezésű KDOP-5.1.1-09-2010-0034 azonosító 

számú projekt, és a BM támogatásból megvalósuló épület felújítás és fűtés korszerűsítés 

előkészítő szakaszában a kivitelezési feladatok ellátása érdekében történő  

árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról és ehhez kapcsolódó  

megbízási szerződés tervezetről 

 

Káloz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  

polgármester előterjesztésében a KDOP-5.1.1-09-2010 pályázati  

intézkedésre benyújtott, „Aranyalma Óvoda Sárkeresztúri Tagóvodájának bővítése” 

elnevezésű KDOP-5.1.1-09-2010-0034 azonosító számú projekt, és a BM támogatásból 

megvalósuló épület felújítás és fűtés korszerűsítés előkészítő szakaszában a  

kivitelezési feladatok ellátása érdekében történő árajánlatkérésről,  

ajánlattételi felhívásról és ehhez kapcsolódó vállalkozási szerződés  

tervezetről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

 

Káloz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-5.1.1-09-2010 pályázati  

intézkedésre benyújtott, „Aranyalma Óvoda Sárkeresztúri Tagóvodájának bővítése” 

elnevezésű KDOP-5.1.1-09-2010-0034 azonosító számú projekt, és a BM támogatásból 



 19 

megvalósuló épület felújítás és fűtés korszerűsítés előkészítő szakaszában a  

kivitelezési feladatok ellátása érdekében megküldendő, árajánlat kérő, ajánlattételi felhívás 

tervezetét változtatás nélkül elfogadja. ( Az árajánlatkérés, ajánlattételi felhívás tervezete 

írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy a KDOP-5.1.1-09-2010 pályázati  

intézkedésre benyújtott, „Aranyalma Óvoda Sárkeresztúri Tagóvodájának bővítése” 

elnevezésű KDOP-5.1.1-09-2010-0034 azonosító számú projekt, és a BM támogatásból 

megvalósuló épület felújítás és fűtés korszerűsítés előkészítő szakaszában a  

kivitelezési feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés tervezetét ( írásban a 

jegyzőkönyvhöz csatolva) valamint az árajánlatkérés, ajánlattételi felhívást 2013. április 10-i 

ajánlattételi határidővel 2013. április 22.-i tervezett szerződéskötéssel az alábbi  

három cégnek küldje meg: 

 

1. V-DBK Vagyonkezelő Kft.: (8154 Polgárdi, Batthányi u. 26/B.,Képviseli: Ferencz Kornél) 

 

2.Mava-Plan Kft.: (2481 Velence, Meggyfasor 1., Képviseli: Varga Zoltán) 

 

3./ Port-Ép Kft.:( 1117 Budapest, Budafoki út 64.,Képviseli: Lévai Gergely) 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a   

KDOP-5.1.1-09-2010 pályázati intézkedésre benyújtott, „Aranyalma Óvoda Sárkeresztúri 

Tagóvodájának bővítése” elnevezésű KDOP-5.1.1-09-2010-0034 azonosító számú projekt, és 

a BM támogatásból megvalósuló épület felújítás és fűtés korszerűsítés előkészítő szakaszában 

a kivitelezési feladatok ellátása érdekében kiküldött ajánlattételi felhívásra beérkező ajánlatok 

közül a Sárkeresztúr Község Önkormányzata által támogatott legkedvezőbb  

ajánlatot benyújtó ajánlatevő ajánlatát fogadja el és a nyertes  

ajánlattevővel -a Képviselő-testület által jóváhagyott és az ajánlattételi  

felhívással megküldött - megbízási szerződést aláírja. 

 

 

Felelős: Weisengruber Imre polgármester 

Határidő: az ajánlattételi felhívás kiküldésére :2013. március 29. 

Az ajánlatok összegzésére és a szerződés aláírására 2013. április 22.” 

 

A képviselő-testület felkéri Csutiné Turi Ibolya polgármestert, hogy a döntésről határozati 

kivonat formájában értesítse Káloz Község Önkormányzatát. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Van ajánlatunk az óvodapályázat kapcsán a műszaki 

ellenőri munkára az Archi-Tár Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. hozott árajánlatot, az ajánlat 

szerint a megbízási díj a beruházási érték 1,3%-a, ez nagyjából 2.000.000,- Ft. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester Kérem, hogy aki a műszaki ellenőrzésre vonatkozó ajánlatát 

elfogadja, az emelje fel a kezét. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

35/2013. (III.21.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 

 

Az Archi-TÁR Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. megbízásáról 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete megismerte és javasolja Káloz 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 

Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvoda bővítésének, belső átalakításának és felújításának 

műszaki ellenőrzési feladataival az Archi-TÁR Építészeti és Mérnöki Iroda Kft.-t (Címe: 

8127 Aba Vörösmarty u. 44/L, adószáma: 146990501-1-07, ügyvezető: Tóth László) bízza 

meg 1.950.000,- Ft+ áfa megbízási díjért, melynek fedezetét Sárkeresztúr Község 

Önkormányzata 2013. évi tartalékalapja terhére biztosítja. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Nyilatkoznunk kell, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal 

járási ügysegédje részére biztosított ingatlanrész használata tekintetében felmerülő 

üzemeltetési költségek megtérítésére az Önkormányzat nem tart igényt, azt a 

Kormányhivatalnak nem kell megtérítenie. 

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

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

36/2013. (III.21.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal ügysegédjéről 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy Fejér Megyei 

Kormányhivatal járási ügysegédje részére biztosított ingatlanrész használata tekintetében 

felmerülő üzemeltetési költségek megtérítésére Sárkeresztúr Község Önkormányzata nem tart 

igényt, azt a Kormányhivatalnak nem kell megtérítenie, e vonatkozásban sem most, sem a 

jövőben semmiféle igényt nem támaszt a Kormányhivatallal szemben. 

 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy személyiségi jogokat érintő kérdés miatt 

rendeljünk el zárt ülést. 

Kérem, hogy aki ezzel egyet ért, az emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 



 21 

 

 

 

 

37/2013. (III.21.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 

 

Zárt ülés elrendeléséről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy személyiségi 

jogokat érintő kérdés miatt 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 

 

 

 


