Iktatószám: 550-4/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő – testülete
2013. április 25-én tartott képviselő- testületi üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Csutiné Turi Ibolya polgármester,
Egyed Tihamérné alpolgármester,
Fekete Zsolt, képviselő,
Kovács Györgyné,
Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő,
László Istvánné képviselő,
Nagy Lajos képviselő

Távol levő képviselő:
Fekete Zsolt
Tanácskozási joggal megjelent:


Szabóné Balogh Bernadette jegyző



Halász Zoltánné pénzügyi főelőadó



Németh István SRNÖ elnök

Jegyzőkönyvvezető:
Bognár Erika titkársági ügyintéző

Csutiné Turi Ibolya polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van, Fekete Zsolt képviselő munkahelyi
elfoglaltsága miatt nem jelent meg az ülésen. 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
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2.) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2012.(II. 26.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester,
Szabóné Balogh Bernadette jegyző,
Nagy Lajos, Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke
Halász Zoltánné gazdasági vezető
3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalása
és elfogadása.
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester,
Szabóné Balogh Bernadette jegyző,
Nagy Lajos, Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke
Halász Zoltánné gazdasági vezető
4.) Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás sárkeresztúri
tagintézménye vonatkozásában pénzügyi elszámolás a 2012. évről
Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző,
Csutiné Turi Ibolya polgármester
Nagy Lajos, Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke
Halász Zoltánné gazdasági vezető
5.)Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző,
Csutiné Turi Ibolya polgármester
Nagy Lajos, Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke
Halász Zoltánné gazdasági vezető
6.) A 2012. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző,
7.) A 2013. évi közbeszerzési terv megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
8.) Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2011.(XII: 20.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
9.) Bejelentések, egyebek.
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1.) Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az elmúlt ülésen elfogadtuk az egészségügyi helyzetről
szóló beszámolót.
A közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót is elfogadtuk, és a lakossági aláírásokat
továbbítottuk a rendőrség felé.
A védőnői szolgálat beszámolóját is jóváhagytuk.
Az óvoda vezetői pályázat meghirdetését visszavontuk, amelyről értesítettük Káloz Község
Önkormányzatát.
Németh István urat a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság tagjának választottuk.
A Fejérvíz Zrt. kérelmét, miszerint a kiszámlázott összeg 80%-át fizessük ki elutasítottuk.
A hamvasztó vállalkozás létesítését elutasítottuk a mintavétel alapján.
Az Erőss út Kft.-t bíztuk meg az útjavítással, amely a Víziközmű Társulat pénzéből valósul
meg.
Az óvoda pályázat közbeszerzését véleményeztük, időközben a közbeszerzés lezajlott, a
későbbiekben erről beszámolok.
A műszaki ellenőrzésre tettünk javaslatot az óvoda pályázat kapcsán Káloz Község
Önkormányzata felé, melyben az Archi-Tár mérnöki irodát jelöltük meg.
Megszavaztuk, hogy a járási hivatal ügysegédje pedig térítésmentesen használhatja a
hivatalban lévő eszközöket.
Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kérem, hogy emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról szóló jelentést
egyhangúlag elfogadta.
2.) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2012.(II. 26.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester,
Szabóné Balogh Bernadette jegyző,
Nagy Lajos, Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke
Halász Zoltánné gazdasági vezető
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Felkérem Nagy Lajost a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági ülésen történteket.
Nagy Lajos Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszönöm a szót,
köszöntöm a tisztelt jelenlévőket. 2013. április 25-én a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi
Bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésének IV. negyedévi módosításáról szóló
rendelet tervezetet megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul vette, javasolja a képviselő
testületnek elfogadásra.
Csutiné Turi Ibolya: Megadom a szót Halász Zoltánné gazdasági vezetőnek, hogy ismertesse
a módosításokat.
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Halász Zoltánné gazdasági vezető ismertette az előterjesztést.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki a 2012. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a javaslatot, es a következő rendeletet alkotta:
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő testületének

3/2013.(IV. 26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.26.)
önkormányzati rendelete módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendelet
megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester,
Szabóné Balogh Bernadette jegyző,
Nagy Lajos, Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke
Halász Zoltánné gazdasági vezető
Csutiné Turi Ibolya polgármester: A Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnökét
kérem, hogy tájékoztassa a tisztelt képviselő testületet.
Nagy Lajos Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Pénzügyi, Ellenőrzési és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Sárkeresztúr Község Önkormányzatának 2012. évi
költségvetése zárszámadásáról szóló rendelettervezetet és javasolja a képviselő testületnek
elfogadásra.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Felkérem Halász Zoltánné gazdasági vezetőt, hogy
ismertesse az előterjesztés főbb pontjait.
Halász Zoltánné gazdasági vezető ismertette az előterjesztést.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csutiné Turi Ibolya: Aki elfogadja Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2012. évi
költségvetése zárszámadásáról szóló rendelettervezetet, kérem emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő testületének
4/2013. (IV. 26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
zárszámadásáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)

4.) Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás sárkeresztúri
tagintézménye vonatkozásában pénzügyi elszámolás a 2012. évről
Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző,
Csutiné Turi Ibolya polgármester
Nagy Lajos, Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke
Halász Zoltánné gazdasági vezető
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Kálozról is megküldték a közoktatási társulás
zárszámadását, valamint a sárkeresztúri tagintézményekre vonatkozó beszámolót is, tehát a
testületnek két határozatot kell hoznia.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: A Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak van-e
javaslata a pénzmaradvánnyal kapcsolatban?
Halász Zoltánné gazdasági vezető: Részletes elszámolást kaptunk Kálozról, az óvodás és az
iskolát tekintve is. A maradvány 3.982.000,- Ft, ami nincs megbontva, ezt az összeget vissza
fogják utalni számunkra.
Nagy Lajos Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: Arról beszéltünk a Pénzügyi,
Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság ülésén, hogy van lehetőség a társulás megszüntetésére, ha
megvalósul az óvoda bővítés pályázata.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, aki elfogadja a Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota
Közoktatási Intézményi Társulás zárszámadását, 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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41/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
a Káloz-Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás
által fenntartott Szent István Általános Iskola, valamint a Kálozi
Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 2012. évi zárszámadás elfogadásáról
Sárkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Káloz-SárkeresztúrSárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Szent István Általános
Iskola, valamint a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 2012.
évi költségvetésének
zárszámadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az ügyben az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület
a
Káloz-Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményi
Társulás által fenntartott Szent István Általános Iskola 2012. évi költségvetését
274 503 eFt bevételi és 274 503 eFt kiadási teljesítéssel elfogadja , és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
167 124 eFt

a
személyi
jellegű
előirányzat
44 092 eFt

munkaadókat
terhelő
járulékok
63 287 eFt

dologi előirányzat
0eFt

Támogatás
A feladatellátáshoz
 Káloz Község Önkormányzatának hozzájárulását
200 491 eFt-ban,
 Sárkeresztúr Község Önkormányzatának hozzájárulását
21 178 eFt.-ban,
 Sárszentágota Községi Önkormányzatának hozzájárulását
16 078 eFt-ban
állapítja meg.
A Szent István Általános Iskola engedélyezett létszámát 2012. évre 67 főben állapítja meg.
A képviselő-testület a Káloz-Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás
által fenntartott Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 2012. évi zárszámadását 193 686 e
Ft bevételi és 193 686 e Ft kiadási teljesítéssel elfogadja , és a kiemelt teljesítéseket az
alábbiak szerint állapítja meg:
105 373 eFt

a
személyi
jellegű
előirányzat
27 938

munkaadókat
terhelő
eFt
járulékok
60 375

dologi előirányzat
eFt
00 eFt

pénzeszköz átadás
A feladatellátáshoz
 Káloz Község Önkormányzatának hozzájárulását
144 914 eFt-ban,
 Sárkeresztúr Község Önkormányzatának hozzájárulását 19 295 eFt.-ban,
 Sárszentágota Községi Önkormányzatának hozzájárulását 2 135 eFt-ban
állapítja meg.
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A feladatellátáshoz
 Káloz Község Önkormányzatának hozzájárulását
 Sárkeresztúr Község Önkormányzatának hozzájárulását
 Sárszentágota Községi Önkormányzatának hozzájárulását
állapítja meg.

144 914 eFt-ban,
19 295 eFt.-ban,
2 135 eFt-ban

Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámát 2012. évre 53 főben
állapítja meg.
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Határidő:
azonnal

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, aki elfogadja a Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota
Közoktatási Intézményi Társulás sárkeresztúri tagintézménye vonatkozásában a pénzügyi
elszámolást 2012. évről, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

42/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás
által fenntartott Szent István Általános Iskola Sárkeresztúri Tagiskolája
valamint a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó
Tagóvoda 2012. évi pénzügyi elszámolás elfogadásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a KálozSárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás sárkeresztúri tagintézményeire
vonatkozó 2012. évről készült pénzügyi elszámolást elfogadja.
A testület kéri, hogy a 3.982 ezer Ft-os pénzmaradványt Káloz Község Önkormányzata utalja
át Sárkeresztúr Község Önkormányzatának részére.
5.)Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző,
Csutiné Turi Ibolya polgármester
Nagy Lajos, Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke
Halász Zoltánné gazdasági vezető
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Az államháztartási törvényt az idei évben is módosították,
mely szerint az önkormányzatnak április 30-ig el kell készítenie a következő évi költségvetési
koncepciót. Nagyon nehéz volt a koncepciót így összeállítani, mert nincsenek sarokszámok,
hogy miszerint tervezzünk, ezért inkább irányelveket tartalmaz ez a koncepció.
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Amit kiemelnék, hogy a járások létrejöttével sokan úgy vélik, hogy jelentősen csökkentek az
önkormányzat feladatai, ami nem így van. Továbbá sok a közfoglalkoztatott, ami szintén nagy
terhet ró az ügyintézőkre. Javasoljuk továbbá a kormányzatnak, hogy a hivatal létszámát
vizsgálja felül, mert ez a 6,87 fős létszám nagyon alacsony, ne a lakosság számát nézzék,
hanem az ügyiratok számát.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki a 2014. évi koncepciót elfogadja, emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

43/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete, úgy határoz, hogy az
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

6.) A 2012. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző,
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Az államháztartási törvény szerint, amikor a képviselőtestület a zárszámadást tárgyalja, akkor köteles a belső ellenőri összefoglaló éves jelentést is
tárgyalni.
A tavalyi évben a Szent István Általános Iskola Sárkeresztúri Tagiskolájának létszám és
bérgazdálkodást, a túlórák elszámoltatását és a helyettesítések rendjét ellenőriztettük.
A Vincent Auditor Kft. végezte a belső ellenőrzést, és mindent rendben találtak.
Csutiné Turi Ibolya: Kérem, aki elfogadja a 2012. évi belső ellenőri összefoglaló jelentést, 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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44/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A 2012. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2012. évi
belső ellenőri összefoglaló jelentést az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

7.) A 2013. évi közbeszerzési terv megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Minden évben április 15-ig el kell fogadni az
önkormányzat közbeszerzési tervét, és ennek az önkormányzat honlapjára is fel kell kerülnie.
A közbeszerzési tervet évközben is lehet módosítani. Nekünk most az iskola és sport
infrastruktúra fejlesztés, ami közbeszerzéses pályázat, ez egy bruttó 22.000.000,- Ft-os
beruházás, meghívásos eljárás lesz, témafelelős a közbeszerzési bíráló bizottság, valamint a
polgármester asszony, és a képviselő-testület dönt benne.
Csutiné Turi Ibolya: Kérem, aki elfogadja a közbeszerzési tervet, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

45/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A közbeszerzési terv elfogadásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2013. évi
közbeszerzési tervet, az abban foglaltak szerint elfogadja.

8.) Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2011.(XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Az elmúlt ülésen már ismertettem, hogy a szociális
rendelteken milyen módosításokat szeretnénk végrehajtani, és ez most írásos formába is
került. A normatív lakásfenntartási támogatás kapcsán kibővült azzal, hogy az udvar rendjét a
higiénikus körülményeket ellenőrzi kell, tehát azokat a dolgokat, amiket az aktív korúak
ellátása tekintetében is. Azzal a különbséggel, hogy nem minden esetben kell ellenőrizni, csak
ha szükségesnek látjuk a körülmények alapján.
A másik változtatás pedig a köztemetésnél volt, amit már az elmúlt ülésen ismertettem.

9

Csutiné Turi Ibolya: Aki elfogadja Sárkeresztúr szociális rendeletének módosítását az
előterjesztésnek megfelelően, az kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő testületének
5/2013. (IV. 26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)

9.) Bejelentések, egyebek
Csutiné Turi Ibolya polgármester: A rendőrséggel tárgyalásokat folytattam a rendőrőrs
kialakításával kapcsolatban. A régi rendőrőrs épületének a felújítása a rendőrség pénzügyi
számításai szerint 10.000.000,- Ft-ba kerülne, ezért felmerült, hogy a mostani irattárunk
alkalmas lenne irodának.
Nagy Lajos képviselő: Hány település tartozna ehhez az őrshöz?
Csutiné Turi Ibolya polgármester: 6 település.
László Istvánné képviselő: Ha elkészült az óvoda, akkor pedig átköltözhetnének a hivatal
melletti épületbe.
Egyed Tihamérné alpolgármester: Véleményem szerint gyorsan kell cselekedni, oda kell
nekik most adni a hivatalban a helyiséget.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Javaslom, hogy a családsegítő a nemzetiségi önkormányzat
irodájába kerüljön át. Van ott lehetőség külön iroda kialakítására is. Erre azért lenne szükség,
mert a lenti iroda is kellene a rendőrségnek, az emeleten lenne a papírmunka intézése és a
kamera figyelése lesz.
A régi TSZ irodában pedig az a javaslatom, hogy egy konyhát alakíthatnánk ki.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Sajnálom, hogy az irattárat fel kell áldozni, mert
megfelelt az előírásoknak, a levéltári ellenőrzés alkalmával az ellenőrök is nagyon meg voltak
elégedve.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja, hogy a rendőrőrs az irattárat
kapja meg, az emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

46/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A rendőrőrs épületének biztosításáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a
Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme tetőterét, valamint a földszinten
található iroda helyiséget a rendőrkapitányság rendelkezésére bocsátja határozatlan időre,
térítésmentesen rendőrőrs működtetése céljára.
A felmerülő rezsiköltség külön megállapodás tárgyát képezi.
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Határidő: Azonnal
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri
Napraforgó Tagóvodájának közbeszerzési pályázata lezárult, győztes a VDBK Kft. Polgárdi
székhellyel, az ő ajánlatuk volt a legkedvezőbb, 134. 800.000,- Ft+ áfa összegben. A
kihirdetés megtörtént, a szerződéskötésre 8 nap áll rendelkezésre. A ballagás hétfőn délután
megtörténik, és ezzel az óvoda átadásra kerül a munkálatokra. Ezért hétfő délután 15 órakor a
sajtó részvételével nyilvános alapkőletételt szervezünk, amelyre mindenkit szeretettel várok.
Az épület kiürítése folyamatosan zajlik.
Köszönöm a jelenlegi vezető óvónő eddigi munkáját, s ezzel a pályázattal neki is egy régi
álma valósul meg.
Az óvoda pályázat megvalósulása kapcsán 4 óvodapedagógusi álláshely kerül kiírásra,
amelyre nekünk nem kell javaslatot tenni.
Elkészült a Petőfi utca javítása, a kamera eredmények is ezt támasztják alá, 3,6 millió Ft-ba
került. De sajnos a Szent István u. 60/Bszámnál a kamerázás ismét hibát mutat, amit meg
kellene csináltatni.
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a Szent István u. 60/B szám előtti csatorna hibáját
megcsináltassuk, 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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47/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A Szent István u. 60/B szám előtt csatornarendszer javítási költségeinek átvállalása
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a Szent István
u. 60/B szám előtti csatornarendszer javítási költségének fedezetét biztosítja, az
önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalékalapja terhére.

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Megkerestek az Egyházmegyei Karitász Központtól
élelmiszer segéllyel kapcsolatban. Nagyon sok adatot kértek tőlünk, és rövid határidőt szabtak
rá. A létminimum közelében élők és a kisnyugdíjasok kaphatnak támogatást. A létminimum a
következőket jelenti egyedül élő felnőtt 84.000,- Ft, ha egy gyermeket is nevel, akkor
140.000,- Ft, ha egy felnőtt két gyerekkel, akkor 180.000,- Ft, és így tovább. Ennek alapján
szinte az egész falu beleesik ebbe a körbe.
Kérdeztem, hogy van-e felső határ, hogy egy település hány csomagot kaphat, és azt mondták,
hogy nincs.
Egyed Tihamérné alpolgármester: Szerintem valósítsuk meg.
Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő: Mindenki kapjon akkor, mert a faosztásnál is gondok
merültek fel.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Beszéltünk Németh István úrral arról, hogy a nemzetiségi
önkormányzat tevékenyen részt vesz a felmérésben, a csomagok kiosztásában is.
Most kaptam egy kis haladékot az adminisztrációra.
Egyed Tihamérné alpolgármester: Véleményem szerint utcák szerint végig kell menni, és
minden háznál felírni, hogy kik laknak ott.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Egyen csomagokat adnak, ez négy főnek elegendő. Ezt,
hogyan oldjuk meg? Házanként adunk egy csomagot?
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: De akkor miért kell felírni az egy háztartásban élők nevét,
ha mindenki egyen csomagot kap?
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Egy pályázati lehetőségről szeretnék beszámolni, a most
kialakítandó foci pálya mellé jövőre egy öltözőt szeretnénk építtetni ez esetben 20.000.000,Ft-ra lehet pályázni vagy esetleg a rendőrőrs felújításra pályázzunk, ahol pedig 5.000.000,- Ftra.
Egyed Tihamérné alpolgármester: A magasabb összegűre pályázzunk.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy az iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés, felújítás pályázatát benyújtsuk, az emelje fel a
kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

48/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés, felújítás pályázat benyújtásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- testülete dönt, a 8/2013.(III.29.) BM
rendelet B pontjában meghatározott iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés,
felújítás pályázat benyújtásáról.
A pályázatban szereplő beruházásból a Sárkeresztúri Szabadidő Sportcentrum Sportöltöző
építésének megvalósítására kerül sor. A fejlesztés összköltsége 19.634.521,- Ft. Az
önkormányzat által vállalt önrész összege:0 Ft, mivel az önkormányzat a fejlesztéshez
szükséges összeg 100%-át kapja támogatásként.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy szintén a pályázattal kapcsolatosan fogadjuk
el az önkormányzat sportkoncepcióját, melyre 460.000,- Ft-ot fordítunk.
Kérem, hogy aki elfogadja az önkormányzat sportkoncepcióját, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

49/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A sportkoncepció elfogadásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a helyi
sportfejlesztési koncepciót elfogadja.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy sporttámogatásban részesíti a következő
egyesületeket:
KIKE SC
80.000,- Ft
Sárkeresztúri K.C.
60.000,- Ft
Horváth Ker.
60.000,- Ft
Vihar Lovas Egyesület
60.000,- Ft
Továbbá a Képviselő-testület 200.000,- Ft támogatást biztosít a fogathajtó verseny
lebonyolításában.

13

Kovács Györgyné képviselő: Szeretnék a testülettől támogatást kérni a kórus május 25-i kórus
találkozójára, a hölgyklub az idén ünnepli 10 éves fennállását, valamint a tánccsoport Szent
Iván napi rendezvényére.
Egyed Tihamérné alpolgármester: Én azt mondom támogassuk őket, ők akik a falu jó hírnevét
viszik tovább.
Nagy Lajos képviselő: Ez így van.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Javaslok minden csoportnak 50.000,- Ft-os támogatást.
Kérem aki ezzel egyetért azzal, hogy a Bella Voce Kamarakórus rendezvényét támogassuk, az
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

50/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A Bella Voce Kamarakórus támogatásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy 50.000,- Ft-tal
támogatja a Bella Voce Kamarakórus 2013. május 25-én tartandó rendezvényét, melynek
fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalékalapja terhére biztosítja.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, aki ezzel egyetért azzal, hogy a Kacifánt néptánc
csoport rendezvényét támogassuk, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

51/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A Kacifánt néptánccsoport támogatásról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy 50.000,- Ft-tal
támogatja a Kacifánt néptánccsoport 2013. június 22-én tartandó rendezvényét, melynek
fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalékalapja terhére biztosít.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem aki ezzel egyetért azzal, hogy a Sárkeresztúri
Hölgyek Baráti Köre rendezvényét támogassuk, 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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52/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A Sárkeresztúri Hölgyek Baráti Köre támogatásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy 50.000,- Ft-tal
támogatja a Sárkeresztúri Hölgyek Baráti Köre rendezvényét, melynek fedezetét az
önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalékalapja terhére biztosít.
Kovács Györgyné képviselő egyéb elfoglaltságaira hivatkozva elhagyta az üléstermet.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: A trianoni emlékmű megvalósításáról is beszélnünk kell.
Több településen is van, mi is meg tudnánk valósítani. Én a református templom
szomszédságában lévő parkra gondoltam. Június elejére ezt el kellene készíteni, hogy a
trianoni istenszelet alkalmával fel tudjuk ezt avatni.
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy egy trianoni emlékművet állítsunk fel, az emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

53/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
Trianoni emlékmű kialakításáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy trianoni
emlékművet állít fel a község területén, a létrehozás költségeinek fedezetét az önkormányzat
2013. évi költségvetése tartalékalapja terhére biztosítja.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: A Transelko Kft. a tavalyi évben és az idén sem tudja
kifizetni az áramfogyasztást, már elküldtük nekik a felszólítást. Az a kérésük, hogy ezt az
önkormányzat vállalja át. Remélhetőleg el tudjuk adni a közös hálózatunkat, és akkor ki
tudják egyenlíteni a tartozást, amely közel 500.000,- Ft-ot tesz ki.
A korábban említett erdőátadás folyamatban van, az ügyvéd úr már dolgozik ennek az
átadásán. A Sárkánytó-tó melletti 3 hektáros erdőről van szó. A ritkításból majd a téli időben
szociális célú tűzifa lesz. A jövő évi START munkaprogramban remélhetőleg lesz mód
erdőművelésre is.
A Sárkány-tó oldalában van egy árok, pontosabban kivett vízállás, 0 Ak értékű, ami az
önkormányzat tulajdona, és azon kívül az összes terület Kovács Zoltán tulajdona. Ő
felajánlotta, hogy ad az önkormányzat részére egy erdőrészt, ha mi átadjuk neki ezt az árkot
Egyed Tihamérné alpolgármester: Véleményem szerint ennek nincs akadálya.
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja Kovács Zoltán ajánlatát, az
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

54/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
Kovács Zoltán kéréséről
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy Kovács Zoltán
( született: Sárbogárd, 1967. 02. 25. anyja neve: Ecseki Ilona) Sárkeresztúr, Kovács tanya
291/37 hrsz. alatti lakos kérelmének helyt ad és Kovács Zoltán tulajdonába adja
térítésmentesen az önkormányzat tulajdonában lévő 0291/17 hrsz. alatt található külterületi
vízállás megjelölésű /kivett megnevezésű/ 0 Ak. Értékű, 11.625,- m2 területű ingatlanát csere
jogcímén.
Kovács Zoltán nyilatkozatát elfogadva csere jogcímén Kovács Zoltán a Sárkeresztúri
Önkormányzat tulajdonába adja a jelenleg tulajdonában lévő külterületi 0291/35 hrsz. alatt
található, erdő művelési ágú /kivett megnevezésű/ 12,43 Ak értékű, 9.945m2 területű 63/1243
tulajdoni hányadát.
Az önkormányzat a tulajdoni hányadot elfogadja, átvételére azonban csak abban az esetben
kerül soor, ha Kovács István( született: Sárbogárd, 1971.03.30. anyja neve: Ecseki Ilona)
Sárkeresztúr Szabadság u. 59. sz. alatti lakos elővásárlási jogáról lemond, illetve néhai
Almádi Imre(született: 1909, anyja neve: Pánczél Erzsébet) volt sárkeresztúri lakos jelenleg
folyamatban lévő hagyatéki eljárása lezárulását követően az örökösök elővásárlási jogukról
lemondanak.
A Képviselő-testület felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya polgármestert a csere-szerződés
megkötésére és aláírására.
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Lenne egy javaslatom, a Május 1. utcában többen is
visszaadtak kerteket, mert nem tudják a termést betakarítani róla, mert ellopják. Arra
gondoltam, hogy elvethetnénk kukoricával, és a közmunkások megművelhetnék.
Egyed Tihamérné alpolgármester:Nagyon sok olyan föld terület van, aminek már nem él a
tulajdonosa, és örökös sincs. Ügyvédtől meg lehetne érdeklődni, hogy elbirtoklásra lenne-e
lehetőség.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Néhány kertet felszántathatnánk és elvettethetnénk, és az
ott lakóknak pedig az lenne a feladata, hogy megművelje, és ezzel a 30 napot jóváírjuk neki
önkéntes munkában, ami szükséges minden évben ledolgozni az aktív korúak ellátása miatt.
Kezdhetnénk, mondjuk 10 kerttel. Kérem Németh István urat, mint a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnökét, hogy nevezze meg ezt a 10 kertet.
Megérdeklődtem a nemzetiségi irodában 3700,- Ft lenne a telefonköltség, és ebből nem is
beszélhető le semmi.
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Németh István SRNÖ elnök: Ha fontos lesz majd átjövünk, vagy mobiltelefonnal megoldjuk.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Beszéljünk a faluért egyesületről is, 11 főnek kell alapítani.
Sokféle tevékenységi kört foglaljon magába az egyesület működése.
Németh István SRNÖ elnök: Nekem már van egy egyesületem, esetleg azt is át lehetne
alakítani, ha van rá lehetőség.
László Istvánné képviselő: Jó lenne a tüdőszűrő vizsgálatot visszahozni a faluba, mert az
emberek nem utaznak el vizsgálatra, de ha helyben lenne, akkor talán többen elmennének.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az óvoda pályázat kapcsán lehetőségünk van pályázni EU
önerő alapra.
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy pályázzunk az EU önerő alapra, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

55/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
Az EU önerő alapra való pályázásról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete úgy határoz, hogy a 2012.
augusztus 30-i képviselő-testületi ülésen elfogadott 77/2013.(VIII. 30.) számú képviselőtestületi határozatot megerősíti és fenntartja az alábbiak szerint: az Aranyalma Óvoda és
Bölcsőde Sárkeresztúri Tagóvodájának bővítése című KDOP-5.1.1.-09-2010-0034. azonosító
számú projekt megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása érdekében felkéri Káloz
Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, mint a Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzatát, hogy nyújtson be
pályázatot az EU Önerő Alaphoz.
A Képviselő- Testület felkéri Csutiné Turi Ibolya polgármestert, hogy a határozati kivonat
megküldésével tájékoztassa Káloz Község Polgármesterét és Káloz Község Képviselőtestületét a testület döntéséről.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Dr. Gerendási András egy kérelmet terjesztett elő a testület
felé és kérte, hogy ügyét zárt ülésen tárgyaljuk.
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy dr. Gerendási András háziorvos ügyét zárt ülésen
tárgyaljuk, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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56/2013. (IV.25.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
Zárt ülés elrendeléséről
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy dr. Gerendási
András házi orvos kérelmének megtárgyalása 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
alpolgármester

László Istvánné
képviselő

18

