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       Iktatószám: 550-12/2013. 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 2013. november 

28- án tartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye: Bella István Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme 

 

Jelen vannak: 

1. Csutiné Turi Ibolya polgármester, 

2. Egyed Tihamérné alpolgármester, 

3. Kovács Györgyné képviselő, 

4. Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő, 

5. László Istvánné képviselő, 

6. Nagy Lajos képviselő 

 

 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

 Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 Németh István SRNÖ elnök 

 Lasancz Zoltán rendőrkapitány 

 Boros Zoltán alezredes,  

 Bognár Endre főhadnagy, 

  Tóth Zsolt zászlós, Sárkeresztúri Rendőrőrs parancsnoka,  

 Sepsi Zsolt zászlós, körzeti megbízott,  

 Lajtos Gábor főtörzsőrmester, körzeti megbízott, 

 A község lakossága részéről 25 fő 

 

Távollévő képviselő: 

 Fekete Zsolt 

Jegyzőkönyvvezető: 

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

határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van.  

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit. Örömmel számolok be 

arról, hogy a héten átadtuk a rendőrőrsöt Sárkeresztúron, és majd a kapitány úr be fogja 

mutatni az itt megjelent kollégáit. A megnyitón azt kívántam, hogy nekik minél kevesebb 

munkájuk legyen, nekünk annál jobb lesz az életünk. 

Természetesen kérdezni is lehet tőlük, majd utána következik az én beszámolóm a faluban 

történt eseményekről, és a jövőbeli tervekről. 

 

Lasancz Zoltán rendőrkapitány: Jó estét kívánok mindenkinek. Először is engedjék meg, hogy 

méltassam a polgármester asszonynak azt a tevékenységét, amelyet a rendőrőrs 

megalakulásában véghezvitt. A megnyitón is elhangzott, hogy ha valaki nagyon akar valamit, 

az előbb utóbb eléri, ami itt most így is történt. Örülök, hogy a kollégáim méltó helyen tudják 

teljesíteni a szolgálatukat. Még egyszer szeretném megköszönni a polgármester asszony sok 

fáradtságát az őrs kialakítása kapcsán. 

Szeretném bemutatni a kollégáimat: Boros Zoltán alezredes úr a bűnügyi osztály vezetője, 

valamint kapitányságvezető helyettes, Bognár Endre főhadnagyúr, ő a rendészeti osztály 

megbízott vezetője, Tóth Zsolt zászlós úr, ő a frissen megbízott helyi rendőrőrs parancsnoka, 

Sepsi Zsolt zászlós úr, ő körzeti megbízott, Lajtos Gábor főtörzsőrmester, szintén körzeti 

mebgízott. Egy körzeti megbízott hiányzik ő Bérdy Gábor zászlós úr. 

Az őrsről szeretném elmondani, hogy nem úgy fog működni, mint egy rendőrkapitányság, 

hogy ügyelete van. A terveink szerint a nap 24 órájában járőrpáros lesz a térségben. A 

teljesség kedvéért azt elmondom, hogy hét település tartozik az őrshöz. A panaszfelvételt, azt 

helyben meg fogjuk tudni oldani. A médiából biztosan értesültek róla, hogy 2014. január 1-től 

be fog indulni Magyarországon az Európai Unióban már jól működő egységes segélyhívó 

rendszer. Ez azt jelenti, hogy a központi 112-es segélyhívó szám két helyen fog csörögni az 

egyik Szombathelyen, a másik Miskolcon. A megyeszékhelyeken lesz egy központi irányítású 

ügyeleti szolgálat, amely a megye területén lévő szolgálatos állományt fogja irányítani. Ebből 

kifolyólag a Sárbogárdi Rendőrkapitányságon is meg fog szűnni a 24 órás szolgálat. Ez nem 

azt jelenti, hogy nem lesz ott rendőr, hanem, hogy a segélyhívása megyei központba fog 

befutni és onnan fognak megfelelő segítséget küldeni. 

A rendőrség nem egy látnok szervezet, a kollégák akkor tudnak segíteni, ha önök is segítenek 

nekik. Tehát a ha történik valamilyen jogsértő cselekmény, ami a jóérzésű embereket arra 

ösztönzi, hogy tenni kellene ellene valamit, akkor az tegye is meg, mert úgy nagyon nehéz 

egy megfelelő közbiztonságot kialakítani, fenntartani, ha teljesen magunkra vagyunk hagyva. 

Vannak egyébként nagyon jó segítőink, ők a polgárőrőrök, parancsnok úr itt is van a 

körünkben. 

A jövőben remélem, hogy közösen el fogjuk érni, hogy az a település ahol éppen lakik, az 

biztonságos, biztonságban van a testi épsége, vagyontárgyai, és ezért közösen tudunk tenni. 

Még pedig úgy, hogy egyrészt aki nem így gondolja, és nem tartja ezeket a dolgokat 

tiszteletben, azt ki tudjuk venni a közösségből, de ez csak úgy megy, ha megvannak a 

megfelelő tanúvallomások, hogy a megfelelő intézkedéseket meg tudjuk tenni. Mert az kevés, 

hogy mindenki azt mondja, hogy tudjuk ki az elkövető, de senki sincs, aki vallomást tegyen, 

és az elkövető így gyorsan kiszabadul. Ha valaki retorziótól fél, kérem, hogy ne tegye, mert 

vannak megfelelő módszerek a tanúk védelmére. 

Azt szeretném, ha jó együttműködés alakulna ki itt a településen, és a környező településeken 

is az itt jelenlévő körzeti megbízottakkal és rendőrökkel. 
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Ennyit szerettem volna elmondani, ha kérdés van állunk a rendelkezésükre. Köszönöm 

szépen. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A kérdések előtt szeretném elmondani, hogy sikerült 

felhelyezni további három kamerát a településen, így már 7 kamera működik a településen. 

Kamera került felhelyezésre a Petőfi utca mindkét végére, valamint Sárkánytó és a Bem utca 

sarkára, természetesen ezt egyeztettem a polgárőrség parancsnokával, és a rendőrséggel is. 

 

Gallai Ferenc lakossági részvevő: Ha helyben történne, akkor helyi telefonszámon lehetne-e 

ezt jelezni a az őrs felé a gyorsabb intézkedés tekintetében. 

 

Tóth Zsolt zászlós, Sárkeresztúri rendőrőrs parancsnoka: A telefonszáma az őrsnek 06/25 

474-003, munkaidő után 107, illetve 112. 

 

Kovács János lakossági résztvevő: Többször is probléma, ha két család összeveszik, ilyen 

esetben erősebben fel kellene lépni, nehogy nagyobb probléma legyen. 

 

Lasancz Zoltán rendőrkapitány: Ismerem a konkrét esetet. Kiérkezik a rendőr megkérdezi 

mind a két felet, még csak véletlenül se mondanak megegyező dolgot. Mikor a rendőr 

megadja a felvilágosítást, hogy könnyű testi sértés indítványt kell előterjeszteni, hogy el 

tudjon járni az ügyben, erre az érintettek már nem hajlandók. Tudom, hogy sokan azt 

szeretnék, hogy akinek sérelme van az elkövetőt csukja be a rendőr, de ez nem így működik. 

Az a javaslatom, hogy amit lehet, azt meg kell beszélni egymással emberi hangon. 

 

Horváth Lászlóné lakossági résztvevő: Sajnos az iskolákban a nagyobb 17 éves gyerekek 

megverik a kisebb gyerekeket, és ez napi szinten előfordul, lehet ez ellen tenni valamit? 

 

Lasancz Zoltán rendőrkapitány: Járt nálam az igazgató úr szeptemberben és megbeszéltük, 

hogy ennek mindenképpen elejét vesszük, ha nem megy pedagógiai módszerekkel, akkor 

megpróbáljuk a rendőrségivel. Eddig öt eljárás indult iskolai verekedés miatt. Tessék ezt 

jelenteni, látleletet vetetni. 

 

Oláh Ferenc lakossági résztvevő: Nekem olyan kérdésem lenne, hogy a kábítószer ellen mit 

lehet tenni, mert sajnos már az iskolába is bekerült. 

 

Lasancz Zoltán rendőrkapitány: Megint csak arra utalok amit már mondtam, hogy ha ezt 

tapasztalta,. Akkor ezt jelezte-e már valahova? 

 

Oláh Ferenc lakossági résztvevő: Nem jelentettem még. 

 

Lasancz Zoltán rendőrkapitány: Ezt akkor kell jelenteni amikor az eset történik, hogy el 

tudjuk vinni az illetőt vérvételre vetetni, és megkérdezni az illetőt, hogy honnan szerezte a 

szert. 

 

Oláh Ferenc lakossági résztvevő: Volt már olyanra példa, hogy kimutatták a vérében a 

kábítószert, de mégis hazaengedték. 

 

Lasancz Zoltán rendőrkapitány: A bírónak le kell folytatni egy eljárást, hogy milyen büntetést 

szab ki. Kábítószer fogyasztásért nem emlékszem olyanra, hogy Magyarországon letöltendő 

büntetésre ítéltek volna valakit. 
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Sok dolog van, amiről azt hiszik, hogy kábítószer aztán kiderül, hogy mégsem az például a 

csattanómaszlag magja. 

 

Nikolics László lakossági résztvevő: Olyan kérdésem lenne, hogy tartsunk-e még az olyan 

5.000 és 10.000,- Ft-os bírságoktól például azért, mert nincs prizma a biciklin, vagy el van 

törve valakinek a személyi igazolványa? 

 

Lasancz Zoltán rendőrkapitány: Kisebb összegű bírságok tekintetében beszéltem a 

kollégáimmal, és csak azért, mert nincs prizma a kerékpáron nem volt büntetés. Azt hiszem, 

látják a változást, azért az elmúlt évekhez képest igencsak visszaesett betöréses lopások 

száma, és még a szabálysértési bejelentések száma is. Azt is elmondom, hogy ha rendőr olyan 

szabálysértést lát, kötelessége intézkedni. 

 

Bognár Endre főhadnagy, a rendészeti osztály megbízott vezetője: Pár évvel ezelőtt nagyon 

sok kolléga ment nyugdíjba, ez általános volt akkor a rendőrségnél. Gyakorlatilag a 

Sárbogárdi Kapitányságnak, négy rendőrőrse állomány nélkül maradt. Aki emlékszik rá az 

tudja, hogy mindig ugyanazokkal a rendőrökkel találkoztak, ismerték a rendőrök az 

embereket, és ez fordítva is igaz volt. Mostantól sokkal könnyebb lesz eldönteni az itt dolgozó 

kollégáknak, hogy az akivel intézkednek, úgy mond a falu rossza, vagy egy teljesen átlagos 

ember, aki éppen olyan biciklire ült amiről a gyermeke levette a világítást, és föltette a saját 

biciklijére. Mostantól szinte csak helyi rendőrökkel fognak találkozni, és ilyen kérdések már 

nem fognak elhangozni. 

 

Kovács János lakossági résztvevő: Az őrsparancsnok úrhoz lenne egy kérdésem. Működik a 

településen a Roma Nemzetiségi Önkormányzat együtt kívánnak-e velük működni? 

 

Tóth Zsolt Tóth Zsolt zászlós, a Sárkeresztúri rendőrőrs parancsnoka: Igen természetesen fel 

fogjuk venni a kapcsolatot, és szoros kapcsolatot szeretnénk kialakítani. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Köszönöm szépen az uraknak, hogy eljöttek közénk, és 

válaszoltak a kérdésekre, és tájékoztattak bennünket. Nyugalmas szolgálatot kívánok a 

dolgozóknak, a munkánk pedig gyümölcsöző és jól együttműködő legyen a későbbiekben is, 

úgy, mint eddig. 

 

Szeretnék beszámolni az év történéseiről, és a jövő évi tervekről. 

Az idei évben 88 ember dolgozik a START munkaprogram keretében, illetve további 80 

ember dolgozott már annak érdekében, hogy a kötelező 30 munkanapja meglegyen az 

embereknek, további 86 embert fogunk foglalkoztatni a téli közfoglalkoztatás keretében 

április 30-ig. 

Az év folyamán elsősorban a falu közigazgatási területén folytattunk munkákat, a falu összes 

árokrendszerét kitisztítottuk, az utak mellett járdákat készítettünk, ez 6 km-t tesz ki. 

Több utcát is leaszfaltoztunk saját forrásból, elkészült a Rákóczi út, a Fő utca és Petőfi utca, 

valamint a Szent István utca egy része, ez nagyságrendileg 26.000.000,- Ft-ot tett ki. Az a 

tervünk, hogy minden évben legalább ennyi utcát le fogunk aszfaltoztatni. Ha lesz lehetőség, 

természetesen pályázni fogunk. Több helyen virágágyások kerültek kialakításra, két játszótér 

is kialakításra került, valamint elkészült az óvoda játszótere is. 

Az óvoda épülete is elkészült az áram, víz bekötve, és ha a fűtés is megoldott lesz, akkor jövő 

héten birtokba is vehetik a gyermekek. Itt szeretném elmondani minden szülőnek, és 

óvónőnek, hogy hálás vagyok az eddigi türelemért, rugalmasságért. Az épület minden igényt 

ki fog elégíteni, mindenki örömére.  
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Nagy büszkéséggel tölt el, hogy szépül a falu mindenki ötlete benne van, és természetesen a 

keze munkája is, maradjon ez így. 

Az önkormányzat célja, hogy minél több pályázatunk sikeres legyen például az óvodapályázat 

egy 170.000.000,- Ft-os beruházás, ami nem tudott volna megvalósulni, ha nincs az 

önkormányzatnak önrésze. Ezért hála az előttem gazdálkodóknak is, a mostani és előző 

testületnek is. 

A rendőrőrs is kis ráfordítással készült el. 

A Start munkában az idei évben 100 millió Ft-ot hoztunk a településre, ennek döntő többsége 

a dolgozók bérét teszi ki. 

A sportpálya is készül, egy pályázat keretében 17.millió Ft-ból. 

A temetődombon egy kálvária dombot fogunk kialakítani, ez a tavasszal fog megvalósulni. 

A kazánprogram keretében az önkormányzatnál egy vegyes tüzelésű kazán került 

elhelyezésre, ezzel kiváltjuk a gázkazán működését.  

Energetikai pályázaton nyertünk, amely azt jelenti, hogy napelemmel fogjuk a hivatal 

épületében biztosítani az áramot. 

A legnagyobb horderejű pályázat a komplex telep program nevet viseli, ez 150.millió Ft-ot 

jelent. Most már aláírásra kerül. Ebből lesz lehetőség helyben képzésekre, amely birtokában 

könnyebb lesz elhelyezkedni. 

Segélyezésre egy évben 100 millió Ft-ot költünk, ami nagyon sok, jobb lenne, ha ez bérjellegű 

kifizetés lenne. 

Részt veszünk az idei évben is a szociális tűzifa projektben, az idei évben csak 1 millió Ft 

értékben tudunk fát hozni a tavalyi 2,5 millió Ft-hoz képest. Nagy volt a felzúdulás tavaly, 

igyekszem annak tanúságait leszűrni. Az idei évben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

segítségét kérem a kiosztásban, több irányból is ez volt a kérés. 

Az élelmiszerbank által 4 tonna élelmiszert kaptunk 700 csomagot osztottunk ki. Adták, én 

örömmel elfogadtam, de azt mondtam, amit ingyen adnak, azt el kell fogadni. 

 

Szakálasné: Én csak köszönetet szeretnék mondani a csomagért. 

 

Kovács György lakossági résztvevő: Hány ház van az önkormányzat tulajdonában, amit 

rászoruló családoknak fel lehetne ajánlani? 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Olyan nincs, mert ezek szolgálati lakások orvosnak, 

védőnőnek, tanárnak, védőnőnek. 

 

Szalai Mária lakossági részvevő: Lehetne-e kialakítani itt egy éjjeli orvosi ügyeletet, mert 

Abán embertelen módon bánnak az emberekkel. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az ügyelet központjának Sárkeresztúr sokkal ideálisabb lett 

volna, központi helyen van, közlekedés szempontjából is. Mi ezt többször is megírtuk már 

annak a cégnek, aki üzemelteti az ügyeletet, de válaszra sem méltattak bennünket. 

Ha valakivel nem megfelelő módon beszélnek, azt akkor és ott kell jelezni. 

Azt is mérlegelni kell, hogy tényleg jogos-e átmenni az ügyeletre. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Csutiné Turi Ibolya polgármester a közmeghallgatáson 

való megjelenést megköszönve bezárta az ülést.  
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Csutiné Turi Ibolya  Szabóné Balogh Bernadette 

     polgármester jegyző 

Kmft. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Egyed Tihamérné            László Istvánné 

  alpolgármester           képviselő 

 


