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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő – testülete
2013. november 28-án tartott üléséről.
Az ülés helye: Bella István Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme
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Csutiné Turi Ibolya polgármester,
Egyed Tihamérné alpolgármester,
Kovács Györgyné képviselő
Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő,
László Istvánné képviselő,
Nagy Lajos képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:


Szabóné Balogh Bernadette jegyző



Németh István SRNÖ elnök



Halász Zoltánné gazdasági vezető

Távollévő képviselő:
Fekete Zsolt

Jegyzőkönyvvezető:
Bognár Erika

Csutiné Turi Ibolya polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel 4 fő képviselő jelen van. Javaslatot tett a napirendi pontokra. A
képviselők a közölt napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértettek.
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Napirendi pontok:
1.) Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester
2.) Az Önkormányzat, önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetése harmadik
negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester, Szabóné Balogh Bernadette jegyző, Halász
Zoltánné gazdasági vezető, Nagy Lajos Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke
3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról szóló
rendelet elfogadása
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester, Szabóné Balogh Bernadette jegyző, Halász
Zoltánné gazdasági vezető, Nagy Lajos Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke
4.) Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott az
Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről
szóló előterjesztés megtárgyalása
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester, Szabóné Balogh Bernadette jegyző, Halász
Zoltánné gazdasági vezető, Nagy Lajos Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke
5.) A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékének módosításról
Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
6.) A 2014. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
7.) Bejelentések, egyebek
1.) Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Csutiné Turi Ibolya polgármester: 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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2.) Az Önkormányzat, önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetése
harmadik negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester, Szabóné Balogh Bernadette jegyző,
Halász Zoltánné gazdasági vezető, Nagy Lajos Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi
Bizottság elnöke
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Felkérem Halász Zoltánné gazdasági vezetőt, hogy
ismertesse a beszámolót.
Halász Zoltánné gazdasági vezető ismertette az előterjesztést. Az előterjesztéshez kérdés,
hozzászólás nem hangzott el.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Megadom a szót Nagy Lajosnak a Pénzügyi, Ellenőrzési és
Ügyrendi Bizottság elnökének.
Nagy Lajos Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszönöm a szót, a
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság az önkormányzat, önállóan működő
költségvetési szerv 2013. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítéséről szóló
beszámolót megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul vette, javasolja a képviselő testületnek
elfogadásra.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki az önkormányzat, önállóan működő költségvetési szerv
2013. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, kérem,
hogy emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

105/2013. (XI.28.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló
tájékoztató, beszámoló elfogadásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2013. évi
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint
hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató
az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – az
önkormányzat 2/2013. (II. 15.) számú költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti
rendben - tartalmazza.
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1. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési előirányzatainak III.
negyedévi alakulása
2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi
költségvetési előirányzatainak III. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
382136
415294
382136
415294

2013. III.
negyedévi
teljesítés

Teljesítés
alakulása (%)

240212
250846

57,8
60,4

3. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. III. negyedévi költségvetési
bevételei:
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a harmadik negyedévi teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése
1. Támogatásértékű bevétel
elkülönített állami pénzalapból (09/41)

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

Teljesítés
alakulása %ban

2013. III.
negyedévi
teljesítés

106867

107017

68518

64,02

4184

4184

0

4308

4308

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3026

3026

3026

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

2143

2. Támogatásértékű bevétel TB
pénzügyi alapjaiból (09/40)
3. Támogatásértékű bevétel helyi
önkormányzattól (09/42)
4. Támogatásértékű bevétel
nemzetiségi önkormányzattól (09/44)
5. Támogatásértékű bevétel társulástól
(09/45)
6. Támogatásértékű bevétel központi
kezelési ei-ból (09/39)
7. Támogatásértékű bevétel egyéb
fejezeti kezelési ei-ból (09/38)
8. Támogatásértékű bevétel fejezeti
kezelési ei-ból EU-s programok
finanszírozására (09/37)
9. Támogatásértékű bevétel központi
költségvetési szervektől (09/36)
10. Felhalmozási célú támogatásértékű
bevétel fejezeti kezelésű ei-tól EU-s
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51,2

programok finanszírozására (09/92)
11. Működési és felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel (1+...+10)
12. Közhatalmi bevétel (16/26)
13. Intézményi működési bevétel
(07/23)
14. Felhalmozási bevétel (08/29)
15. Működési és felhalmozási célú
átvett pénzeszköz (09/68+69+09/124)
16. Önkormányzat felhalmozási célú
támogatása (09)
17. Előző évi pénzmaradvány
igénybevétele (10/20)
18. Önkormányzatok költségvetési
támogatása (09/23)
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevételek (10/38)
20. Bevételek összesen (11+....+18)

114077

118535

77995

65,8

11094

13937

13295

95,3

7812

8165

6475

79,3

0

1000

1000

100

234

493

372

75,4

19634

19634

100

78882

78142

0

0

170037

175388

130288

74,2

0

0

1787

382136

415294

250846

60,4

4. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. III negyedévi költségvetési
kiadásai:
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a III. negyedévi teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban:

Előirányzat megnevezése
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)
2. Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (02/54)
3. Dologi és dologi jellegű kiadások
(03/69)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
(12/50)
5. Egyéb működési célú kiadások
(04/31+52)

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

2013. III.
negyedévi
teljesítés

Teljesítés
alakulása %ban

111345

113507

73788

65,0

20764

20699

13650

65,9

63830

66626

36857

55,3

107945

107945

77168

71,4

11682

13345

10790

80,8
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6. Működési költségvetés (1+...+5)

315566

322122

7. Intézményi beruházások (05/17)

2 8041

51746

8. Felújítások (05/6)
9. Egyéb felhalmozási kiadások
(04/116)
10. Felhalmozási költségvetés
(7+...+9)
11. Kölcsönök (04/99)
12. Egyéb kiadások – függő, átfutó,
kiegyenlítő kiadások (06/34)
13. Tartalékok (04/57)
14. Finanszírozás (06/06)

16237

18714

16284
6111

12180

12180

0

0

56458

82640

22395

27,0

0

259

259

100,0

0

0

5305

10112
0
382136

10273
0
415294

0
0
240212

15. Kiadások összesen (6+10+...+14)

212253

65,9
31,4
32,6

0
57,8

5. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2013. III. negyedévi teljesítését és a
teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
a) beruházási kiadások
beruházásonként:
aa) kazán program
ab) sportpálya kialakítás
ac) Közpark és játszótér kialakítás
önrész
ad) sportöltöző kialakítás
b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) út felújítás
bb) óvoda felújítás plusz költségek

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

2013. III.
negyedévi
teljesítés

Teljesítés
alakulása %ban

28041

51746

16284

31,4

5832
22209

5832
22209

3428
10648

58,8
47,9

0

4071

2208

0
16237
16237
0

19634
18714
16237
2477

0
6111
2941
3170

54,2
32,6
18,1
1,27

6. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű
ellátásai kiadásainak 2013. III. negyedévi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak
szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti Módosított
előirányzat előirányzat

1) Rendszeres szociális segély

2013. III.
negyedévi
teljesítés

Teljesítés
alakulása %ban

17800

16978

10891

0

220

220

64,1
100,0

2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

58500

57340

39701

69,2

3) Normatív lakásfenntartási támogatás

22000
0

22000
602

17803
602

80,9
100,0

2) Időskorúak járadéka

4) Normatív ápolási díj
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5) Helyi ápolási díj
6) Átmeneti segély
7) Temetési segély

284
750
500

284
750
500

212
274
320

75,0
36,5
64,0

0

0

0

0

0
100

1160
100

1160
32

100,0
32,0

0

0

0

0

7611

7611

5535

72,7

400

400

418

107945

107945

77168

8) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők pénzbeli támogatása

9) Óvodáztatási támogatás
10) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

11) Önkormányzati által saját
hatáskörben adott pénzügyi ellátás
12) Önkormányzat által saját hatáskörben
adott természetbeni ellátás

13) Köztemetés
ELLÁTOTTAK PÉNZBENI
JUTTATÁSAI(1+…+14)

1,18
71,4

7. A költségvetés egyenlege
- Bevételek összesen: 250.846 e Ft
- Kiadások összesen: 240.212 e Ft
- Költségvetési többlet: 10.634 e Ft
8. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli
– létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
Előirányzat megnevezése
a) átlagos statisztikai állományi
létszám (átlaglétszám)
b) az év utolsó napján foglalkoztatott
záró létszám (fő)

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
15

15

14

14

2013. III.
negyedévi
teljesítés

14

9. A közfoglalkoztatás éves létszám
- eredeti előirányzata: 89 fő
- módosított előirányzata: 89 fő
- III. negyedévi teljesítése: 80 fő

10. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásai:
Önkormányzatunk Európai Uniós forrásból a művelődési ház felújítására nyert támogatást. A
külső felújítás 2012. évben befejeződött, melynek finanszírozása megtörtént. Az IKSZT
támogatás keretében bértámogatás jogcímen 3.026 e Ft ezer Ft érkezett.
11. Az önkormányzat összevont költségvetésében
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Előirányzat megnevezése
Általános és céltartalék

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
10112

Teljesítés
alakulása
%-ban

2013. III
negyedévi
teljesítés

10273

0

2. Az önkormányzat saját költségvetése
12. A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési előirányzatainak III.
negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
381903
381903

Teljesítés
alakulása
%-ban
240470
57,8
250721
60,4

2013. III.
negyedévi
teljesítés

415007
415007

13. Az önkormányzat saját 2013. III. negyedévi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a harmadik negyedévi teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése
1. Irányító szerv költségvetéséből
kapott támogatás (10/24)
2. Támogatásértékű bevétel
elkülönített állami pénzalapból
(09/41)
3. Támogatásértékű bevétel TB
pénzügyi alapjaiból (09/40)
4. Támogatásértékű bevétel helyi
önkormányzattól (09/42)
5. Támogatásértékű bevétel
nemzetiségi önkormányzattól (09/44)
6. Támogatásértékű bevétel
társulástól (09/45)
7. Támogatásértékű bevétel központi
kezelési ei-ból (09/39)
8. Támogatásértékű bevétel egyéb

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

Teljesítés
alakulása
%-ban

2013. III.
harmadik
negyedévi
teljesítés

0

0

0

0

106867

107017

68518

54,02

4184

4184

2143

49,7

0

4308

4308

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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fejezeti kezelési ei-ból (09/38)
9. Támogatásértékű bevétel fejezeti
kezelési ei-ból EU-s programok
finanszírozására (09/37)
10. Támogatásértékű bevétel
központi költségvetési szervektől
(09/36)
11. Felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel fejezeti
kezelésű ei-tól EU-s programok
finanszírozására (09/92)
12. Működési és felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel (1+...+10)
13. Közhatalmi bevétel (16/26)
14. Intézményi működési bevétel
(07/23)
15. Felhalmozási bevétel (08/29)
16. Működési és felhalmozási célú
átvett pénzeszköz (09/68+09/124)
17. Önkormányzat felhalmozási célú
támogatása (08/29)
18. Előző évi pénzmaradvány
igénybevétele (10/20)
19. Önkormányzatok költségvetési
támogatása (09/23)
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevételek (10/38)
21. Bevételek összesen (11+....+18)

3026

3026

3026

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

114077

118535

77995

65,8

10994

13837

13226

95,5

7762

8032

6390

79,5

0

1000

1000

100,0

234

493

372

75,4

19634

19634

100

78799

78088

0

0

170037

175388

130288

74,2

0

0

1816

381903

415007

250721

60,0

14. Az önkormányzat saját 2013. III. negyedévi költségvetési kiadásai:
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a harmadik negyedévi teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban:

Előirányzat megnevezése
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)
2. Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (02/54)

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
87732

88573

13829

13990

9

Teljesítés
alakulása
(%)
55731
62,9

2013. III.
negyedévi
teljesítés

8874

63,4

3. Dologi és dologi jellegű kiadások
(03/69)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
(12/50)
5. Egyéb működési célú kiadások
(04/31+52)
6. Működési költségvetés (1+...+5)

54450

56886

31827

55,9

107945

107945

77168

71,4

11682

13345

10790

80,8

275638

280739

184390

65,6

7. Intézményi beruházások (05/17)

28041

51746

8. Felújítások (05/6)
9. Egyéb felhalmozási kiadások
(04/116)
10. Felhalmozási költségvetés
(7+...+9)
11. Kölcsönök (04/99)
12. Egyéb kiadások – függő, átfutó,
kiegyenlítő kiadások (06/34)
13. Tartalékok (04/57)
14. Finanszírozás (06/06)
15. Központi, irányítószervi
támogatás folyósítása (06/18)

1 6237

1 8714

16284
6111

12180

12180

0

0

56458

82640

22395

27,0

0

259

259

100,0

0

0

4864

10112
0

10273
0

0
0

0

39695

41096

28562

69,5

16. Kiadások összesen (6+10+...+15)

381903

415007

240470

57,9

31,4
32,6

15. A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
Előirányzat megnevezése
a) átlagos statisztikai állományi
létszám (átlaglétszám)
b) az év utolsó napján foglalkoztatott
záró létszám (fő)

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
6

6

6

6

2013. III.
negyedévi
teljesítés

6

16. A közfoglalkoztatás éves létszám
- eredeti előirányzata: 89 fő
- módosított előirányzata: 89 fő
- féléves teljesítése: 80 fő

3. Az önkormányzat polgármesteri hivatalának önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervének költségvetése
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17. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2013. évi költségvetési előirányzatainak III.
negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
39928
39928

41383
41383

Teljesítés
alakulása
(%)
28304
68,4
28687
69,3

2013. III.
negyedévi
teljesítés

18. A költségvetési szerv 2013. III. negyedévi teljesítés költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a harmadik negyedévi teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése
1. Irányító szerv költségvetéséből
kapott támogatás (10/24)
2. Támogatásértékű bevétel
elkülönített állami pénzalapból
(09/41)
3. Támogatásértékű bevétel TB
pénzügyi alapjaiból (09/40)
4. Támogatásértékű bevétel helyi
önkormányzattól (09/42)
5. Támogatásértékű bevétel
nemzetiségi önkormányzattól (09/44)
6. Támogatásértékű bevétel
társulástól (09/45)
7. Támogatásértékű bevétel központi
kezelési ei-ból (09/39)
8. Támogatásértékű bevétel egyéb
fejezeti kezelési ei-ból (09/38)
9. Támogatásértékű bevétel fejezeti
kezelési ei-ból EU-s programok
finanszírozására (09/37)
10. Támogatásértékű bevétel
központi költségvetési szervektől
(09/36)
11. Felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel fejezeti

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

Teljesítés
alakulása
(%)

2013. III.
negyedévi
teljesítés

39695

41096

28562

69,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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kezelésű ei-tól EU-s programok
finanszírozására (09/92)
12. Működési és felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel (1+...+10)
13. Közhatalmi bevétel (16/26)
14. Intézményi működési bevétel
(07/23)
15. Felhalmozási bevétel (08/29)
16. Működési és felhalmozási célú
pénzeszköz (09/68+09/124)
17. Előző évi pénzmaradvány
igénybevétele (10/20)
18. Önkormányzatok költségvetési
támogatása (09/23)
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevételek (10/38)
20. Bevételek összesen (11+....+18)

39695

41096

28562

69,5

100

100

69

69,0

50

133

85

63,9

0

0

0

0

0

0

0

0

83

54

0

0

0

0

0

0

0

0

-29

39928

41383

28687

69,3

19. A költségvetési szerv 2013. III. negyedév költségvetési kiadásai:
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a harmadik negyedév teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban:

Előirányzat megnevezése
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)
2. Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (02/54)
3. Dologi és dologi jellegű kiadások
(03/69)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
(12/50)
5. Egyéb működési célú kiadások
(04/31+52)
6. Működési költségvetés (1+...+5)
7. Intézményi beruházások (05/17)
8. Felújítások (05/6)
9. Egyéb felhalmozási kiadások
(04/116)
10. Felhalmozási költségvetés

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

Teljesítés
alakulása
(%)
teljesítés
1 8057
72,4

2013. III.
negyedévi

23613

24934

6935

6709

4776

71,1

9380

9740

5030

51,6

0

0

0

0

0

0

0

0

39928
0
0

41383
0
0

27863
0
0

67,3
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
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(7+...+9)
11. Kölcsönök (04/99)
12. Egyéb kiadások – függő, átfutó,
kiegyenlítő kiadások (06/34)
13. Tartalékok (04/57)
14. Finanszírozás (06/06)
15. Központi, irányítószervi
támogatás folyósítása (06/18)
16. Kiadások összesen (6+10+...+15)

0

0

0

0

0

0

441

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

39928

41383

2 8304

68,4

20. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát 9 főben állapítja meg.
Előirányzat megnevezése

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

a) átlagos statisztikai állományi
létszám (átlaglétszám)
b) az év utolsó napján foglalkoztatott
záró létszám (fő)

9

9

9

9

2013. III.
negyedévi
teljesítés

8

Határidő: azonnal
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester

3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról
szóló rendelet elfogadása
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester, Szabóné Balogh Bernadette jegyző,
Halász Zoltánné gazdasági vezető, Nagy Lajos Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi
Bizottság elnöke
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Felkérem Halász Zoltánné gazdasági vezetőt, hogy
ismertesse a beszámolót.
Halász Zoltánné gazdasági vezető ismertette az előterjesztést. Az előterjesztéshez kérdés,
hozzászólás nem hangzott el.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Megadom a szót Nagy Lajosnak a Pénzügyi, Ellenőrzési és
Ügyrendi Bizottság elnökének.
Nagy Lajos Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszönöm a szót, a
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság önkormányzat 2013. évi költségvetésének
harmadik negyedévi módosításáról szóló rendelet tervezetet megtárgyalta, azt jóváhagyólag
tudomásul vette, javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kérem, emelje fel a kezet.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő testületének
9/2013.(XII. 02.)
RENDELETE
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4.) Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás által
fenntartott az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetésének harmadik
negyedévi teljesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester, Szabóné Balogh Bernadette jegyző,
Halász Zoltánné gazdasági vezető, Nagy Lajos Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi
Bizottság elnöke
Halász Zoltánné gazdasági vezető: Az oktatási társulás harmadik negyedévi telesítése, a
személyi jellegű juttatások 80.354.000,- Ft, ennek a járulékai 19.983.000,- Ft, a dologi
kiadása 36.443.000,- Ft, működésre átadtak Sárszentágotának 3.629.000,- Ft-ot, erre azért volt
szükség, mert Sárszentágota kilépett a társulásból, ezért részükre a normatívát át kellett adni.
Beruházás 701.000,- Ft, Káloz hozzájárulása 137.784.000,- Ft, Sárkeresztúr Község
Önkormányzatának hozzájárulása 3.326.000,- Ft.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki a közoktatási intézményi társulás
harmadik negyedévi teljesítését elfogadja, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

106/2013. (XI.28.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A Káloz-Sárkeresztúr- Intézményi Társulás által fenntartott Aranyalma
Óvoda és Bölcsőde 2013. három negyedéves költségvetési gazdálkodás
elfogadásáról
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Sárkeresztúr
Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a
Káloz-SárkeresztúrSárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Aranyalma Óvoda és
Bölcsőde 2013. három negyedéves költségvetési gazdálkodásról szóló előterjesztést
megtárgyalta és az ügyben az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület a Káloz-Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás
által fenntartott Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 2013. három negyedévi költségvetés
teljesítés
141 110 e Ft bevételi és 141 110 e Ft kiadási előirányzattal elfogadja , és a
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

a
személyi
jellegű
előirányzat

munkaadókat
terhelő
járulékok

dologi előirányzat

Működésre
átadott
Sárszentágotának

Beruházás, felújítás

80 354 eFt
19 983 eFt
36 443 eFt
3 629
eFt
701 eFt

A feladatellátáshoz
 Káloz Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
137 784eFtban,
 Sárkeresztúr Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
3 326 eFt.ban,
 Sárkresztúr Község Önkormányzatának közös költség hozzájárulása 0 e Ft-ban
 Sárszentágota Községi Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 0 eFt-ban
állapítja meg.
Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde engedélyezett dolgozói létszámát 2013. évre
53 főben állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Csutiné Turi Ibolya polgármester
azonnal

5.) A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékének módosításról
Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: A Szervezeti és működési szabályzatába függelékét ki
kell egészítenünk a gyermekjóléti és családsegítés szakfeladatokkal. Erre azért van szükség,
mert megszűnt a Kitéréségi Társulás, június 30-val, így július 1-től ismét az önkormányzat
kezébe került a gyermekjóléti feladatok ellátása. Jelenleg december 31-ig van szerződésünk a
Jobb Otthon Alapítvánnyal ezen feladatok ellátásra.
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, aki elfogadja, hogy kiegészítsük a szervezeti és
működési szabályzat függelékét a gyermekjóléti és családsegítés szakfeladatokkal, az emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

107/2013. (XI.28.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékének módosításáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 9/2003.(V.09.) önkormányzati rendelete 3. számú függelékét,
amely az önkormányzat kötelező feladatainak szakfeladatrend szerinti besorolását tartalmazza
az alábbiakban felsorolt szakfeladatokkal egészíti ki:

-

889201: Gyermekjóléti szolgáltatás
889924: Családsegítés

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Ehhez a témához kapcsolódik, hogy ahogyan említettem,
december 31-én lejár a Jobb Otthon Alapítvánnyal a szerződésünk a gyermekjóléti feladatok
ellátására. Kérem a testületet, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a jövő évre is megköthessük
velük a szerződést, határozott, egy éves időtartamra.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, aki elfogadja, hogy a Jobb Otthon Alapítvánnyal a
jövő évre is megkössük a szerződést a gyermekjóléti feladatok ellátására, az emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

108/2013. (XI.28.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A Jobb Otthon Alapítvánnyal való szerződéskötésről
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Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális és
gyermekjóléti feladatok ellátásával továbbra is a Jobb Otthon Alapítvány Szociális és
Egészségügyi Ellátásért Alapítványt bízza meg határozott időre 2014. január 1. napjától 2014.
december 31. napjáig.
A képviselő-testület felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya polgármestert a szerződés aláírására.

6.) A 2014. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Az önkormányzat számára kötelező feladat belső
ellenőrzés végzése minden évben. Ahogyan az előterjesztésben is írtam kérem a képviselőtestület javaslatait, hogy a jövő évben mely terület legyen ellenőrizve.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Javaslom, hogy ellenőriztessük az informatikai rendszert,
vagy a határozat kivonatokat. Kérjünk ezekre árajánlatot, és aztán térjünk vissza erre a
témára.

7.) Bejelentések, egyebek
Csutiné Turi Ibolya polgármester: A Transelko Kft. képviseletében köszöntöm Berecz Béla
tulajdonostársat, valamint dr. Rónai Ferencné ügyvéd asszonyt.
Hívtuk önöket erre a testületi ülésre, de nem kaptunk visszajelzést arról, hogy jönni fognak,
ezért a testület nem kapott tájékoztatást, hogy miről is lesz szó, ezért röviden ismertetném.
A vagyon eladásáról már tájékoztattam a képviselő-testületet. A beszélgetés tárgya a
következő, az évek során felhalmozódott áram számlák kérdését szeretnénk tisztázni. Itt a
művelődési házban használt eszközök fogyasztása nagyon megnőtt az internetszolgáltatás
beindulásával két évvel ezelőtt, és most az elválás kapcsán kértük ennek a rendezését. Írtunk
egy levelet, amelyre érkezett egy válasz, hogy ezt önök nem kívánják teljesíteni, kérem
önöket, hogy ismertessék, az okokat. Egyébként egy 650.000,- Ft-os tételről beszélünk.
dr. Rónai Ferencné ügyvéd: Röviden arról van szó, hogy van egy üzemeltetési szerződés, van
egy közös tulajodonmegosztási szerződés,és ennek alapján önök 40%-ban a Transelko Kft
pedig 60%-ban tulajdonos, amely tulajodon most eladásra került, és minden
megkülönböztetés nélkül 40%-60%-ban került felosztásra a vételár. A hálózaton számtalan
felújítás, és beruházás készült, amire mindig visszatértek a Transelko Kft. tulajdonosai, hogy
ezeket meg kellene osztani, mivel ez az önök tulajdonjogát is érintette. Nevezetesen egy
fejállomás beszerelése, az internethálózat létrehozása, a digitális átállás, és egy csomó kár
jellegű díj, amit kizárólag a Transelko Kft. vállalt. Viszont miután másra nem tudta áthárítani
lopáskár, vagy viharkár, vagy egyéb tehát ami a hálózatszakadást, vagy az egyes erősítőknek
a kicserélését jelentette, ezt 650.000,- Ft-ban határoztuk meg. Összességében ez a költség
8.100.000,- Ft-ot tesz ki, amiről úgy gondoljuk, hogy mint tulajdonosokat 40%-ban önöket is
terhelte volna, és eddig erről nem esett szó. Ez számszerűsítve 3.200.000,- Ft, és a mi
javaslatunk az volt, hogy nincs villanyszámla, nincs elszámolás, ne bántsuk egymást. Önök
megkapták ugyanúgy a hálózatból az önöknek járó 40%-ot, nem vontuk le azt a fejállomást,
ami része volt ennek a tételnek, nem vontuk le azt az internethálózatot, ami szintén része volt
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a vételnek, és azt mondtuk, hogy ha viszont előjön a 650.000,- Ft-os villanyszámla számoljuk
el ezeket a költségeket. Erről szól nagyjából ez a levél.
Berecz Béla Transelko Kft. tulajdonostárs: Még annyit hozzátennék, hogy tudjanak róla a
hálózat hat és fél évig működött, és a hálózatnak sokféle költsége van oszlop bérleti díj,
valamint hálózat külső villanyszámlája, amit maga a hálózati erősítők fogyasztanak, azt végig
mi fizettük, ezek is jelentős pénzek. A hat és félévből, csak négyet működött ez a központ,
mert eredetileg Abáról jött át a jel. Ahhoz, hogy Abáról le tudjunk válni, megteremtettük ezt a
fejállomást, és ez csak négy évig működött ebből két évig mi fizettük a villanyszámlát, és
2009-ben Virág Miklós polgármester úrnak jeleztük, hogy anyagilag rosszul állunk. Ezt le is
írtuk és kértük, hogy valamilyen formában a költségekkel kezdjünk valamit, vagy pedig a
létszámot próbáljuk bővíteni. Ezt a problémát a polgármester asszonynak is jeleztük, hogy
lépjünk valamit, mert óriási a kintlévőségünk, a deficitünk. Erről a központról megy
Sárszentágota is. Itt voltak megrongálások, alágyújtottak a vezetékeknek, elloptak
szerelvényeket, satöbbi, ezeket is mi fizettük. Feljelentést tettünk a rendőrségen, de nem
értünk vele semmit, de a költség a mi nyakunkon maradt. A másik a mit szintén jeleztünk a
polgármesterasszony felé a fizetési hajlandóság, Sárszentágotán 98%, itt Sárkeresztúron 6065%-ban. Ez nem kritika nem minősítés. Mi gyakorlatilag más falu árbevételéből
finanszíroztuk ennek a hálózatnak a fenntartását. És ezért merült fel, hogy a négy évből kettő
éven keresztül hangsúlyozom csak ennek a központnak a villanyszámláját nem az egész
hálózatét, az önkormányzat fizette. Erről ugyan írás nincs. Most az eladáskor, ahogy az
ügyvédasszony is mondta gyakorlatilag az eredeti a megvalósulás kori tulajdonviszonyoknak
megfelelő árbevételt kapták meg önök. Azóta történt felújítások vis maior esetek, központi
előírások miatti módosítások és a többi gyakorlatilag mind minket terheltek, és amikor ezek
felmerültek a válasz mindig az volt, hogy nincs rá fedezet oldjuk meg. Ezért is kellet eladni,
szerencsénk volt, hogy vevőt találtunk. Azt tudni kell, hogy központ, internetszolgáltatás,
illetve a digitális átállás megoldása nélkül ez nem ment volna, mert anélkül a vevő egyszerűen
nem vette volna meg. Annak idején Aba a nyakunkra ültetett egy üzemeltetőt, illetve egy
plusz személyt az Abai Kábeltévé Kft-t, akit gyakorlatilag mi pereltünk ki innen, mert
gyakorlatilag két üzemeltetővel a hálózatot szintén nem vette meg volna senki. Két évig
pereskedtünk velük a Dunaújvárosi Bíróságon, amit megnyertünk, és ennek az összes
költségét szintén mi fizettük. Tehát nem nyavalyogni jöttünk, voltak problémák, amit mi nem
is tagadunk, volt elbocsátás is, mert az adott ember nem végezte megfelelően a munkáját. DE
azt nem tudjuk elfogadni, hogy gyakorlatilag minden költséget mi vállaljunk. Más falvakat is
üzemeltettünk anyagilag a totális csőd szélén álltunk.
Nagy Lajos képviselő: Ha valaki nem fizet, akkor ott miért nem kötik ki a kábeltévét? Miért
várják meg hogy felhalmozódjon a kintlévőség?
Berecz Béla Transelko Kft. tulajdonostárs: Ebbe önnek tökéletesen igaza van.
Nagy Lajos képviselő: Miért az önkormányzat a felelős azért, hogy itt csak 65%-os a fizetési
morál?
Berecz Béla Transelko Kft. tulajdonostárs: A következő a helyzet, díjbeszedőt alkalmaztunk,
aki helyi és jól ismeri az embereket.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz. Önök régóta
szolgáltatnak itt, tudják, hogy milyen a fizetési hajlandóság. Ezt nagyon sokszor már meg is
beszéltük, ahogyan osztoztunk a bajokon, most osztozunk egy kicsit úgy mond jóban, mert
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igen kevés pénzért sikerült eladni a hálózatot. Van egy élő megállapodásunk, amit mi meg is
találtunk, hogy az áram díját a Transelko Kft. vállalja magára.
Berecz Béla Transelko Kft. tulajdonostárs: Két féle áramdíj van, egyszer a hálózatnak is van
egy áramfogyasztása kint a faluban, azt hat és féléve mi fizetjük, a fejállomás az négy éve
működik, két éven keresztül mi fizettük azt is.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Igen az utóbbi két évről beszélünk, hogy azt már miért nem
fizették?
Berecz Béla Transelko Kft. tulajdonostárs: Az utóbbi két évben már nem tudtuk fizetni. Más
falvak árbevételeiből finanszíroztuk Sárkeresztúr fenntartását.
Nagy Lajos képviselő: De azt is vállalták, hogy ezért az előfizetői díjért 36 csatornát
nyújtanak nekünk. Most már közel egy, másfél éve 7-8 csatornát sosem lehet fogni.
Ugyanúgy fizetjük a 3700,- Ft-os előfizetési díjat. Csak nem kapjuk meg érte azt a
szolgáltatást, amiért fizetünk. Rengetegszer telefonálunk, rossza a képminőség, szóval
rengeteg gond van az egésszel.
dr. Rónai Ferencné ügyvéd: Azt hiszem nem erről van szó, hanem arról, hogy egy
hálózatberuházás amivel kapcsolatosan önöknek kellene valamilyen állásfoglalást adni, hogy
azt meg miért nem számoljuk el, mert az meg 8.100.000,- Ft.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Soha nem volt rá igényük.
dr. Rónai Ferencné ügyvéd: Azt én nem gondolnám.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az utóbbi három évben nem jelezték soha, hogy a
hálózatfejlesztésterheivel mi legyen. Béla mi erről soha nem beszéltünk.
Nagy Lajos képviselő: Ön jött ide hozzánk testületi ülésre ha jól emlékszem négy, vagy négy
és fél évvel ezelőtt, hogy itt Sárkeresztúron szeretné kiépíteni a rendszert, és csak magyar
nyelvű csatornákat adna, ennyi és ennyi pénzért. De itt anyagi követelésről nem volt szó, hogy
önnek ez mennyibe kerül, és járuljunk hozzá ehhez.
Berecz Béla Transelko Kft. tulajdonostárs: Ha ez nem merül fel, akkor ezt nem mondtuk
volna, de az, hogy mi 2009-ben levélbe leírtuk Virág Miklós polgármester úrnak, hogy már
akkor deficites volt az üzemeltetés, és gyakorlatilag soha nem értük el azt a létszámot, amely
még a null szaldóhoz lenne elégséges. Tessék nekem mutatni olyan gazdasági szervezetet, aki
ezt, aki ezt b tudja vállalni.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Volt erre megállapodásuk annak idején?
dr. Rónai Ferencné ügyvéd: Nem kell rá megállapodás, ha ez az ő beruházása, akkor ezt kéri
megtéríteni.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Igen, de az önkormányzat is tulajdonos ebben, esetleg
részesedhetett volna a haszonból is, tudomásom szerint nem részesült.
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dr. Rónai Ferencné ügyvéd: Pontosan erről van szó, hogy nincs haszon. Milyen haszonról
beszél, mikor két éve deficites?
Halász Zoltánné gazdasági vezető: Egy profitorientált szervezetről beszélünk.
dr. Rónai Ferencné ügyvéd: Kivéve ezen a településen.
Halász Zoltánné gazdasági vezető: A beszámolót se láttuk sohasem éves szinten, hogy volt-e
nyerség vagy sem.
dr. Rónai Ferencné ügyvéd: Van itt egy 2007-es levél, hogy veszteséges a működés.
Berecz Béla Transelko Kft. tulajdonostárs: Mi adtunk le a Virág Miklós polgármester úr
részére több évben elszámolást.
dr. Rónai Ferencné ügyvéd: Miért nem kérték ezt soha?
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Azt javaslom, hogy tegyük ezt rendbe. Tessék akkor
visszamenőleg bemutatni az éves beszámolókat. Azt mondom, hogy beszéljünk erről, de ne
kötelezzenek azonnal, hogy egy 650.000,- Ft-os áramdíjat kifizessünk. A tetemes növekedés
akkor történt amikor az internethálózat kiépült. Mi az ami ezt az áramigényt követeli?
Berecz Béla Transelko Kft. tulajdonostárs: A 2009-es induláskor volt 32 csatorna, most meg
van 42 csatorna. Minden csatorna áramfelvétel-növekedéssel jár, nem csak az internet
egyébként.
Nagy Lajos képviselő: Papíron. Mivel az a csatorna amit nem lehet fogni, az nem fogyaszt
semmit.
Berecz Béla Transelko Kft. tulajdonostárs: A műsorszolgáltatók egy csomó dolgot nem
hoznak nyilvánosságra, tehát akik sugározzák a jelet, mert mi sugárzott jelet veszünk. Nyilván
mi is hibásak vagyunk, mert nem véletlenül bocsátottunk el két embert. Bizonyos mértékig
amit ön mond az jogos, én ezzel nem is vitatkozom, de most itt nem ez az alapvető dolog. Egy
tény, hogy gyakorlatilag minden költség rajtunk maradt, mint szamáron a fül. Olyan is
előfordult, hogy a kajtor parton kidöntöttek oszlopot meg meggyújtottak vezetéket, és még
sorolhatnám. Rengeteg feljelentésünk volt, a Sárbogárdi Városi Rendőrkapitányságon. Volt
olyan, hogy Baranyák polgármester úr elhívta a sárbogárdi rendőrkapitányt, mert volt olyan
eset, hogy Sárszentágotán nem tudtak tévét nézni, mert nem ment át a jel. A rendőrség annyit
lépett, hogy küldtek egy nyomozásmegszüntető határozatot.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Akkor előállnék több javaslattal is. Az önkormányzat ezt a
díjat nem fizeti ki.
dr. Rónai Ferencné ügyvéd: Értjük, akkor a vételárból is vonják le az internetet, amit önök
kaptak.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: De az a vagyon része hogyan vonnánk le belőle?
dr. Rónai Ferencné ügyvéd: Önöknek ebbe egy fillérjük sincsen.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: De igen.
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dr. Rónai Ferencné ügyvéd: Az internethálózatba mit, a digitális átállásba mit? Hányszor
javítottak kábelszakadást?
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Azt gondolom, hogy ahogy a két települést sem tudták
szétválasztani, itt sem tudja senki megmondani, hogy a madzag, vagy az oszlop, vagy az
internetfejállomás ér-e többet.
dr. Rónai Ferencné ügyvéd: Majd a bírósági szakértő.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Előállnék egy javaslattal még, hogy két településnek
szolgáltatták ezt a 46 csatornát, kérjük meg Baranyák István polgármester urat, hogy a felét
vállalja át, vagy ezt is legyen lakosságarányos.
Nem szeretnénk bíróságra menni, ez nagyon barátságtalan megjegyzés volt ügyvédasszony.
Berecz Béla Transelko Kft. tulajdonostárs:
dr. Rónai Ferencné ügyvéd: Nem óhajt önöknél a lakosság fizetni, egy huncut vasat sem.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ez nem így van a Berecz úr azt mondta, hogy 80, 75 és 60
százalékos a kifizetésünk, nem 100 százalékos, mert olyan sehol sincsen, az lehet, hogy a
fizetési morál itt rosszabb. Ezt én elismerem, az évek során kitalálhattunk volna más fajtát, de
nem érzem, hogy ez az én tisztem lett volna. Soha nem érkezett megkeresés ez ügyben, ez
most jött elő, hogy miért nem fizetjük az internetet, meg egyebeket.
Tessék nekünk kimutatást adni az elmúlt évekre visszamenőleg.
dr. Rónai Ferencné ügyvéd: Tisztázzuk, ha nem fizetnek, elmennek a bíróságra, ez az utolsó
szavunk, semmiféle kimutatást nem teszünk meg. Önöknek van, egy igényük mi azt mondjuk
azért nem mert, akkor nem volt erkölcsi fenntartásuk mikor zsebre vágták annak a vételárát
aminek a hozzájárulásában nem vettek részt. Most 650.000,- Ft.ért képesek felszólítani a
másikat, amikor tudják nagyon jól, hogy internet nélkül, fejállomás nélkül, Adonyi Kft-vel és
még sok más mindennel eladhatatlan lett volna ez a hálózat. Akkor nem mondták, hogy ja, a
fejállomáshoz nem járultunk hozzá, ja, a kábelszakadáshoz nem járultunk hozzá. Azt hiszem,
mikor már el volt adva ön hívta fel a Transelko Kft.-t, hogy kábelszakadás van, jöjjenek ki és
csinálják meg. Ehhez mennyiben járultak hozzá, ami már az eladás után volt?
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ügyvédasszony, úgy gondolom, hogy ezt a hangnemet nem
szeretnénk továbbhallgatni, fejezzük itt be ezt a beszélgetést. Köszönjük, hogy megtiszteltek
bennünket, és a levelezést majd folytatjuk.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Lejártak az úgynevezett TSZ hitelek, ez 100.000,- Ft-os
tétel van vissza, de az már nem fog befolyni, mert meghaltak, akikre vonatkozott. A gazdasági
vezető kéri a testület jóváhagyását, hogy ezt az összeget törölhesse.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja, hogy az úgynevezett TSZ
hitelek törlésére sor kerüljön, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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109/2013. (XI.28.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A TSZ hitelek törléséről
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete, úgy határoz, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy az úgynevezett TSZ hitelt törölje a
Egyed Tihamérné alpolgármester asszony és Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő
megérkeztek az ülésre.16:15 perckor.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: A hulladékgazdálkodási rendeletet felül kellett vizsgálni
amiatt, hogy tartalmazta a szemétszállítás díját, amit ugye az önkormányzatok már nem
határozhatnak meg, hanem központilag miniszteri rendelettel határozzák meg a díját január 1től.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja a hulladékgazdálkodási rendelet
módosítást, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő testületének
10/2013.(XII. 02.)
RENDELETE
A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Csutiné Turi Ibolya polgármester: A jövő évi diáktalálkozóval kapcsolatban pályázni fogunk,
ehhez kérem a testület hozzájárulást, 1.000.000,- Ft-ra lehet pályázni, az önrész pedig 10%.
Kérem, hogy aki ezzel egyetért, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

110/2013. (XI.28.) számú képviselő testületi
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HATÁROZAT
Pályázat
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete, úgy határoz, hogy pályázatot
nyújt be hoz
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Örömmel számolok be arról, hogy a komplex telepprogram
szerződés holnap aláírásra kerül, a költségvetés elfogadásra került. Az első és legfontosabb
feladat, hogy szociális munkásokat kell keresnünk. A menedzser, a szakmai lebonyolító a
pénzügyesek megvannak. 108 embert kell bevonni a pályázatba, fogunk tartani egy rövid
projektnapot, ahol tájékoztatást fogunk adni.
A védőnői pályázatunk november 30-án lejár, jelentkezőnk sajnos továbbra sincsen.
Javaslom, hogy hosszabbítsuk meg a hirdetést a közigálláson. Az Egészségügyi
Minisztériumtól jegyzőasszony segítségével kérünk egy állásfoglalást, hogy
foglalkoztathatunk-e olyan embert, akinek nincs meg a diplomája nyelvvizsga hiányában.
Illetve a területi védőnőt is keressük meg ezzel kapcsolatosan.
Aki ezzel egyet ért, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

111/2013. (XI.28.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzata
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A.§ alapján
pályázatot hirdet

VÉDŐNŐI
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, esetlegesen vállalkozásban is ellátható
Foglalkoztatás jellege:
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Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8125 Sárkeresztúr, Vörösmarty u. 1. , II. számú védőnői körzet.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Sárkeresztúr községben területi védőnői és iskolaegészségügyi feladatok ellátása a 49/2004
(V. 21.) EszCsM rendelet alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Szükség esetén az önkormányzat szolgálati lakást tud biztosítani.
Pályakezdőket is szívesen fogadunk.
Pályázati feltételek:





egészségügyi főiskola, védőnői diploma,
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






szakmai önéletrajz
szakképzettséget igazoló diploma másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
személyi adatok és legfontosabb foglalkozások feltüntetése
hozzájáruló nyilatkozat az elbírálásban résztvevők számára a pályázati anyag és
személyes adatai megismeréséhez, illetve hozzájárulás a pályázat nyilt ülésen történő
elbírálásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat megjelenését követő 60 nap.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Csutiné Turi Ibolya polgármester nyújt
a 06/25 523-623-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
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Postai úton: a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( 8125
Sárkeresztúr Fő utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
 Személyesen: Csutiné Turi Ibolya polgármester, Fejér megye 8125 Sárkeresztúr, Fő u.
34.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Sárkeresztúr település Képviselő-testülete bírálja el a pályázati határidő
lejártát követő következő ülésén.
A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2014. január 31.
A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a KSZK honlapján jelentesse
meg.

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A szociális tűzifa szétosztásában szeretném kérni a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat segítségét. 856.000,- Ft értékű fát tudunk szétosztani, sajnos
sokkal kevesebbet, mint a tavalyi évben. Véleményem szerint nem decemberbe kellene
szétosztani, javaslom, hogy januárban legyen. Ki kell számolni, hogy ez mennyi fa lesz, hogy
minél többen kaphassanak, ebben kérem az elnök úr segítségét.
Németh István SRNÖ elnök: Rendben van.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Megkerestek egy újabb projekttel, ez a vályogház projekt.
Gilvánfán van ilyen projekt, ott vetik a vályogot, és építik a házakat, ez ott közmunkaprojekt,
68.000.000,- Ft-os támogatással. Azt gondolom, hogy érdemes lenne megpróbálni.
45 ember van már a téli közfoglalkoztatásban, 30-an alapkompetencia fejlesztésen, 15-en
pedig OKJ-s képzésben vesznek részt, ez hulladékgyűjtő és szállító képzés. Törekedni fogok
arra, hogy a START projektben ezek az emberek magasabb bérrel rendelkezzenek. Hétfőn
még egyik képzés sem tud elindulni, mert tanár hiány van.
Januárban ismét fel kell venni 13 embert közfoglalkoztatás keretében, ők áprilisig fognak
dolgozni, és majd áprilisban ismét kell felvenni még néhány embert. Összesen 86 embert kell
felvenni.
Örömmel számolok be arról, hogy nyertünk a KEOP-os pályázattal, amelyekből napelemeket
tudunk felszerelni a házasságkötő terem tetejére, amiből a hivatal áramfogyasztását kiváltjuk.
Ez 7.500.000,- Ft-ot jelent, az önrésze 1.000.000,- Ft. Sajnálatos módon nincsen pénzünk az
önrészre, amiről határozatot kellene hoznunk.
Kérem, hogy aki egyet ért azzal, hogy a KEOP pályázat kapcsán az 1.000.000,- Ft-os önrészt
nem tudjuk biztosítani, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

112/2013. (XI.28.) számú képviselő testületi
25

HATÁROZAT
A KEOP pályázat önrészével kapcsolatban
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete, úgy határoz, hogy

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A másik amiben kérem a testület támogatását, az szintén
ehhez a pályázathoz kapcsolódik. Mivel nincs pénzünk az önerőre, ezért az EU önerő alapra
szeretnénk pályázni.
Kérem, aki ezzel egyet ért, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

113/2013. (XI.28.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
Az EU önerő alapra való pályázásról
Sárkeresztúr Község önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az energetikai
fejlesztés Sárkeresztúron KEOP 4.10. 0/A azonosító számú projekt megvalósításához
szükséges saját forrás biztosítása érdekében pályázatot nyújt be az EU Önerő Alaphoz.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy személyiségi jogokat érintő kérdések
megtárgyalása végett rendeljünk el zárt ülést.
Aki egyetért azzal, hogy zárt ülést tartsunk, kérem, emelje fel a kezét.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

114/2013. (XI.28.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
Zárt ülés elrendeléséről
Sárkeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy személyiségi
jogokat is érintő kérdések megtárgyalása végett zárt ülés tartását rendeli el.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, Csutiné Turi Ibolya polgármester a képviselő-testületi
ülésen való megjelenést megköszönve bezárta az ülést.

Csutiné Turi Ibolya
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző

Kmft.
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Egyed Tihamérné
alpolgármester

László Istvánné
képviselő
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