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        Iktatószám: 551-4/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 

2013. július 17-én tartott rendkívüli zárt képviselő- testületi üléséről 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 

 

Jelen vannak: 

1. Csutiné Turi Ibolya polgármester, 

2. Egyed Tihamérné alpolgármester, 

3. Kovács Györgyné képviselő, 

4. Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő, 

5. László Istvánné képviselő, 

 

 

 

Távol levő képviselő: 

 

Fekete Zsolt képviselő 

Nagy Lajos képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:  

     Bognár Erika titkársági ügyintéző 

 

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

határozatképes, mivel 5 fő képviselő jelen van, Fekete Zsolt és Nagy Lajos képviselő 

előzetesen jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Javaslatot tett a napirendi pontokra. 

A képviselők a közölt napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértettek. 

 

 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Köszönöm mindenkinek, hogy eljött erre a rendkívüli 

ülésre. Az idő rövidsége miatt a meghívás telefonon történt. 

Az ülés összehívására egyrészt a nyertes komplex telep program pályázat miatt volt szükség, 

145.000.000,- Ft-ot nyertünk el. A héten minden dokumentumot be kell nyújtani a nyertes 

pályázat kapcsán. Ennek keretén belül képzések fognak megvalósulni, a cselekvési tervet 

minden képviselőtársam meg fogja kapni, amelyből jól látszik, hogy milyen programokat 
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szeretnénk megvalósítani, például 7-8 osztály befejezése, néhány ember szakmát is fog 

tanulni, olyan képzéseket szeretnénk megvalósítani, amelyek a közmunkaprogramban jól 

hasznosíthatóak lesznek. 

A pályázat kapcsán szeretnénk házat venni, amelyhez a testület jóváhagyása szükséges. Az 

Apolczer Lászlóék házáról van szó. Én már beszéltem az érintettekkel, és megegyeztünk, 

hogy a testület mondja ki a végső összeget. 

 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Én nem javaslom a ház megvételét, van az önkormányzat 

tulajdonában ház, használjuk azokat a pályázat kapcsán. A falu lakosságának véleményével is 

számolni kell, ha megvesszük azt a házat azon a környéken két nap múlva szét fogják hordani. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: De a pályázatban az Apolczer féle ház szerepel.  

 

Kröszl-Keszhelyi Szabolcs képviselő: De nem hordanák szét, mivel csillag központ lenne, és 

egy gondok felügyelné. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Pontosan azért írtuk bele a pályázatba azt a házat, mert 

azon a környéken az önkormányzat tulajdonában nincs semmi, de egy épületre szükségünk 

van ahol a foglalkozások zajlani fognak. 

 

László Istvánné képviselő: Hány ember lesz érintett a pályázat kapcsán? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: 175 ember egyéni fejlesztési tervét kell elkészíteni. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Véleményem szerint 3.000.000,- Ft-nál többet ne adjunk a 

házért, mivel a faluban sajnos ennél többért nem lehet házat eladni. 

 

László Istvánné képviselő: Legyen 3.000.000,- Ft. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester telefonon tájékoztatta a távollévő képviselőket, akik 

egyetértettek az ajánlattal. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki elfogadja az Apolczer féle ház 3.000.000,- Ft-on 

történő megvételét, kérem, hogy emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

73/2013. (VII.17.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 

 

Az Apolczer féle ház megvételéről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy 
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Megérkezett az értékbecslés a Kecser-féle házról, 

2.100.000,- Ft-ra értékelte az értékbecslő, de az benne van, hogy 1.800.000,- Ft alatt 

semmiképpen se adjuk el. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a testület egyhangúlag elfogadta az ajánlatot. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki elfogadja az Kecser féle ház 1.800.000,- Ft-on történő 

eladásárt, kérem, hogy emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

74/2013. (VII.17.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 

 

A Kecser féle ház eladásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 


