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Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731. 
 
 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. 
január 30-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 

 

 

Jelen vannak: Bakucz Péter polgármester, dr. Szatmári László alpolgármester, 
Bordás Sándor, Nagy Imre, Nagyné Bondár Anikó, Szekeres István 
és Tokai Gábor képviselők 
 

Meghívottak:  Szokai Dániel jegyző, Puskásné Szatmári Klára 
jegyzőkönyvvezető, Diósi Károlyné bizottsági tag  

 
Távol volt:   Nagy Géza alpolgármester 
 
Bakucz Péter polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelent képviselőket, 
bizottsági tagokat, Jegyző Urat, jegyzőkönyvvezetőnket.  
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, 
mivel 6 fő jelen van. Nagy Géza Alpolgármester Úr igazoltan van távol.  
 
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Nagy Imre és Szekeres István képviselők 
személyében, valamint a jegyzőkönyv vezetésére felkérem Puskásné Szatmári Klára 
igazgatási előadót. Kérem, aki a jegyzőkönyv hitelesítők, valamint a jegyzőkönyvvezető 
személyével egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 szavazattal – 
ellenszavazat nélkül – egyhangúan, határozat meghozatala nélkül Nagy Imre és 
Szekeres István képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, valamint Puskásné Szatmári 
Klára igazgatási előadót jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja. 
 

NAPIREND: 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
      valamint a két testületi ülés között történt fontosabb 
      eseményekről 

         Előadó: Bakucz Péter polgármester 

 

   2./ A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyása 
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         Előadó: Bakucz Péter polgármester 
 

3./ Tájékoztató a szociális tüzelőanyag beszerzéséről, a támogatás 
      aktuális helyzetéről (szóbeli előterjesztés) 

         Előadó: Bakucz Péter polgármester 
 

4./Polgármester beszámolója a Sarkad és Környéke Többcélú  
      Kistérségi Társulás Tanácsában végzett tevékenységéről 

         Előadó: Bakucz Péter polgármester  
 
   5./ A Sarkadkeresztúr Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

      együttműködési megállapodás felülvizsgálata  
         Előadó: Bakucz Péter polgármester 

   

   6./ A Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  

         Megállapodásának módosítása 

         Előadó: Bakucz Péter polgármester 

 

   7./ EFOP pályázatokhoz kapcsolódóan a szükséges döntések 

      meghozatala 

         Előadó: Bakucz Péter polgármester 

 

   8./ Bejelentések  

 

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérem, aki 
fentiekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 szavazattal – ellenszavazat nélkül – egyhangúan, határozat 
meghozatala nélkül, a napirendi pontra tett javaslatot elfogadta. 
 
 
1. NAPIREND:  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
 
Bakucz Péter polgármester: az első napirendi pont a lejárt határidejű határozatok, 
valamint a két ülés között történt fontosabb események. Fűzött anyagként kiküldésre 
került, így a képviselő társak tájékozódhattak arról, hogy mi is történt két ülés között. 
Jelezném, hogy egy elírás történt, amit egyeztettem Tokai Gábor Képviselő Úrral is, 
ezért elnézést is kérek mindenkitől. A 16-os határozatnál rosszul tüntettem fel a 
megvásárolt üzemanyag mennyiségét, a szociális tüzelőanyag szállításánál. Nem 213, 
02 l lett megvásárolva, hanem 581,98 l. Kérem, mindenki javítsa ki. Az összeg 
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forintálisan viszont egyezik, az jól került felvezetésre. Ez arra vonatkozóan történt, 
hogy a Képviselő-testület 1000 l üzemanyag megvásárlását hagyta jóvá. Ebből jól 
látszik, hogy ez csak részben került felhasználásra, nem használtuk fel az egészet. Ez az 
összeg átutalásra került, valamint az Önkormányzat részéről a saját traktorunk a 
közfoglalkoztatásból felhalmozott üzemanyagot tankolt, ami további 204 l –re rúg ki. 
Két testületi ülés között, történt fontosabb események. Kimaradt a január 12-i védőnői 
szolgálat működésének rendezése kapcsán heti órában, itt kimaradt, hogy heti 20 
órában történik. Ennyit enged a működési engedély minimum óraszámban. Ez viszont 
csak részben lesz kihasználva, hiszen átlagosan csak másfél napot lesz itt Okányból a 
kolléganő helyettesíteni. Az Ő helyettesítési díja ennek függvényében fog megtörténi. 
Következő dátum, január 17-e, Jegyző Úrral Budapesten a belügyminisztériumban volt 
találkozónk dr. Hoffman Imre Helyettes Államtitkár Úrral, valamint egy másik 
kollégájával. Az elmúlt évben közfoglalkoztatási előlegtartozásunkkal kapcsolatosan 
kerestük meg őket, és próbáltunk tárgyalásokat kezdeményezni, akár fizetési 
engedmény, akár fizetési halasztás tárgyában. Államtitkár Úr sajnos elmondta, hogy 
rosszhelyen kopogtatunk. Ez az Ő feletteséhez, a Pogácsás Tibor Államtitkár Úr döntési 
hatásköre lenne, hogy miért nem Őt kerestük? Ezt ott kinyilatkoztam, hogy igazából Ő 
irányított minket ide. Lényeg a lényeg, azt mondták, hogy az ő államtitkársága igazából 
a közfoglalkoztatási programoknak a jogszabályi kereteivel foglalkozik. Nekik pénz 
visszaigénylés, vagy odaítélési jogkörük nincs. Hanem szigorúan és kimondottan a start 
mintaprogramoknak a jogszabályi kereteken belül a pénzek felhasználása, lehívása, 
évnyitása, évzárása az, amiben Ő igazán közre tud működni. Ezzel kapcsolatban Ők 
nem tudnak nekünk segíteni. Továbbiakban több mindenről is beszéltünk, egyéb 
pályázati lehetőségekről, akár a szennyvízberuházás folytatásával kapcsolatosan. Jónak 
tartották a mi meglátásainkat, amiket ott elmondtunk ezzel kapcsolatosan. Viszont 
említettem, hogy volt ott még egy Önkormányzati helyettes Államtitkár Úr is, a Dukai 
Miklós Úr. Ő azt mondta, hogy az Önkormányzati Államtitkárság irányából lenne 
pénzügyi segítség, ami orvosolni tudná a mi problémáinkat. Viszont addig, míg a 
településnek nincs költségvetése, addig nem tudnak benyújtani rendkívüli 
támogatásként, vissza nem térítendő támogatásra kérelmet, vagy igényt. Ez optimális, 
vagy előrelátható időpontja is, április-május magasságában lesz lehetséges, így 
támogatás formájában csak június hónapban lehet ebből majd pénz. A meglátásuk 
szerint abban az esetben, mondom a számösszeget, 25 millió forint, ami kamatokkal 
együtt vissza kell, hogy fizessünk az Államnak közfoglalkoztatás vonatkozásában, ezt 
az összeget, ha február hónapban nem tudjuk visszafizetni, akkor a start 
közfoglalkoztatási programok nem indulhatnak. Hagyományos közfoglalkoztatási 
programok indulhatnak csak. Viszont abban az esetben, mint tudjuk az egyéb 
támogatási igény 10%, illetve 20% lehet a bér és járulék költségek arányában. Igazából 
nem nagyok a lehetőségeink, mint ha start közfoglalkoztatási programoknál. Egyetlen 
egy dolog, amennyiben a hagyományos közfoglalkoztatási programok indulhatnak, 
ezek szintén egy évre indulhatnak. Tehát ez év márciustól jövő év február végéig 
fognak tartani. Munkáltató szemszögéből, a jelenlegi helyzetből kifolyólag, míg 
köztartozása van egy Önkormányzatnak, addig munkáltató szerepet nem létesíthet. 
Tehát ugyan ilyen felállásban külsős munkáltatót kell keressünk. Következő, január 18-
a, függetlenül ettől, hiszen számítanak arra, hogy Sarkadkeresztúr márciustól elindítja a 
saját közfoglalkoztatási programjait, a start közfoglalkoztatási programok benyújtásra 
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kerültek. Majdhogynem 140 millió forintos közfoglalkoztatási programokról beszélünk, 
szintén 4 programelemre bontva. Egyetlen egy hiba volt a programokban, amit javítani 
kellett, az pedig a mostani hagyományos közfoglalkoztatási programban megépülő 
disznóólnak az alapdolgai megvásárlásra kerültek, és ezeket ki kellett, hogy vegyük az 
új program tervekből. Szintén javítanunk kellett a mai napon egy tételt, a belterületi 
közút programunkban, amit sikerült kijavítanunk. Így úgy néz ki, hogy a 
programjainkat elfogadták és úgymond startra készek arra, hogy el tudjuk indítani 
őket. Pénzek vonatkozásában, a 25 millió forint visszafizetéssel kapcsolatosan, előző 
testületi ülésen jeleztem, hogy az előző Kormányhivatal egyeztetést követően 
megkerestem az OTP békéscsabai fiókját, hitel felvételi lehetőségek miatt. Ez továbbra is 
fennáll, a kapcsolat meg van köztünk. Jelen pillanatban egy 20 millió forint összegű 
hitel felvételben gondolkodunk. Amennyiben ezt a testület támogatná, hogy ennyi hitelt 
vegyünk fel, viszont a testület felhatalmazása kell, de ez majd csak akkor, mikor már 
kész tényekkel tudok a képviselők elé állni, hogy az OTP milyen feltételekkel adná meg 
ezt a hitelt. Az elsődleges és másodlagos tárgyalásokon is túl vagyunk. A bekért 
dokumentumok alapján ezt az összeget az Önkormányzat fel tudná venni. Viszont a 
fedezet oldalon jelzáloghitel ellentételezési oldalán három dolog állna. A leigazolt 
Fudamenta hozzájárulás, amit ugye meg kell, kapjunk ebben az évben, ez 16 millió 
forint. Másodkörön az adóbevételünk ebben az évben. van egy olyan hogy a belső 
ellenőrzés az elmúlt évben kimutatott, hogy ebben az évben további 5 millió forint áfa 
visszaigénylésünk lehet. felmerült dolgok mellett még ott van Kötegyán községnek a 
szociális ellátásunk még nincs lezárva, az majd csak márciusban fog bekövetkezni, 
onnan is várunk még 5,3 millió forintot. Hiszen négy számlánk még nincs kifizetve. 
Sarkadkeresztúr a kötelezettségét elmúlt év júniusában rendezte Kötegyán irányába. 
Nem akartam leírni, de itt magamnak feljegyeztem. Továbblépve, január 24-e, sószóró 
megvásárlása magánszemélytől, ez 40.000.- Ft-ba került. Ennyit szerettem volna 
mondani. Amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok rá. Bocsánat, van még kettő 
dolog, addig míg kérdések fogalmazódnak meg. Név nélkül az ülést követően, meg 
tudom mutatni, polgármesteri hatáskörben, a megállapított ellátás 2016. december és 
2017. január hónapban, összességében mintegy 36 kérelem érkezett be. Ebből három 
darab szociális kölcsön kérelem volt, átmeneti segély összességében december hónapra, 
17 határozat került megállapításra. Ez a 17 kérelem 66.000.- Ft-ot jelentet. 
Összességében 113 e Ft-ot foglal magában. Bocsánat a kimutatást rosszul nézem. január 
– december, és ebből 66 e Ft a decemberi. Három szociális kölcsön, ebből egy el lett 
utasítva, kettő 35 e Ft összegben lett megítélve, 2 hónapos visszafizetéssel. Mindezek 
mellett volt természetbeni, elsősorban faapríték vonatkozásában. Még egyszer 
hangsúlyozom, nyílt ülésre való tekintettel a neveket nem szeretném mondani, 
mindenki megnézheti ezt a kimutatást. Múlt héten volt a DAREH Társulásnak ülése, 
melyen nem tudtam részt venni, így Jegyző Úr képviselte az Önkormányzatot. Jegyző 
Úrnak át is adnám a szót, hogy tájékoztassa a képviselőket az ott elhangzottakról.  
 
Szokai Dániel jegyző: múlt héten volt Békéscsabán megrendezve a TAPPE 
hulladékgazdálkodó székhelyén ez az ülés. Molnár Sándor elnök Úr hívta össze ezt a 
megbeszélést, az ez évi hulladékszállítással kapcsolatosan. Tag települések jelentős 
százaléka, így Sarkadkeresztúrnak is 2017. január 31-ig van kijelölve közszolgáltató a 
katasztrófavédelem által. Így február 1-től, múlt testületi ülésen már döntöttünk arról, 
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hogy elfogadjuk továbbiakban, hogy a DAREH Zrt. lássa el ezt a feladatot. Ami a 
leglényegesebb, hogy az ürítések száma heti egy alkalom, kötelező, törvény által 
meghatározott, és ami még fontosabb, hogy a lakosságot terhelő díj mértéke nem lehet 
magasabb, mint a jelen pillanatban megállapított. Emelés az által, hogy sűrűbben 
szállítanak, nem emelhet. Ezt a különbözetett a központi költségvetésből fogják majd 
kompenzálni a szolgáltatást végző cégnek. Jelen pillanatban azt viszont nem tudjuk 
megmondani, hogy a DAREH Zrt-nek melyik leányvállalata fogja nálunk ezt a feladatot 
ellátni. Sarkadkeresztúr körzete a Vésztői körzethez fog majd tartozni, és itt is két 
szolgáltató volt, korábban a TAPPE, illetve a Békési Hulladékgazdálkodó cég. Azt tudni 
kell, hogy a Békési Hulladékgazdálkodó céget január 1-vel Vésztő városa megvásárolta. 
Valószínű ebben a körzetben ők maradnak a szolgáltatók, de egyelőre még nem tudták 
ezt megmondani. Majd ezeknek a változásoknak megfelelően kell, megalkossuk a helyi 
hulladékgazdálkodásról szóló rendeletünket.  
 
Bordás Sándor képviselő: megkérdezném, hogy január 10-én dr. Mokán Polgármester 
Úr és dr. Sipos Lajos Járási Hivatalvezető miért tette tiszteletét az 
Önkormányzatunknál?  
 
Bakucz Péter polgármester: Új Évi köszöntés céljából volt egy kötetlen beszélgetésünk.  
 
Bordás Sándor képviselő: azt a 100 főt, akikre pályáztunk, ha nem sikerül kifizetni, 
akkor továbbra is Sarkad fogja foglalkoztatni?  
 
Bakucz Péter polgármester: Sarkad nem szeretné továbbiakban a mi közfoglalkoztatási 
programunkat továbbvinni, helyesebben a Társulás.  
 
Szokai Dániel jegyző: elnézést. Annyit mondott Helyettes Államtitkár Úr, hogy 
keressük a lehetőséget, mert mi van akkor, nem Sarkad? Akkor azt mondta, hogy 
valamelyik országos közfoglalkoztató szervezetet kell megkeresni. Amit még nem 
mondott Polgármester Úr, a lényeg az, hogy ami az Államtitkárság felé a 
közfoglalkoztatási alapba pénz nincs visszafizetve, addig a mi ügyünk áll. Amennyiben 
vissza van fizetve, akkor Ő azt mondta, hogy egy nap leforgása alatt indulhat a Start 
program Sarkadkeresztúron.  
 
Bordás Sándor képviselő: ha mi nem tudjuk foglalkoztatni őket, akkor is ez a 100 fő 
marad.  
 
Bakucz Péter polgármester: 110 fő az és ebben még nincs is benne a hagyományos 
közfoglalkoztatotti létszám. Összességében 130 fő az, aki az Önkormányzatnál 
megfordul.  
 
Szokai Dániel jegyző: úgymond a közfoglalkoztatási lehetőség nyitott.  
 
Tokai Gábor képviselő: annyit szeretnék kérdezni, hogy a 20 millió hitelből próbáljuk 
majd a 25 milliót kifizetni? Nekünk azt még meg kell pótolni? Mit kértek fedezetnek?  
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Bakucz Péter polgármester: igen. Azt, amit most soroltam el, azt a három pillért kérik 
fedezetnek. Ez most beszéltük meg a héten. Azt a választ kaptuk, hogy ha minden 
rendben megy 2-3 hét és a pénz a számlánkon is van. Ez, ha februárban megvalósul, 
akkor márciusban nem lesz akadálya, hogy a start programok elinduljanak, ami a 
település szempontjából nem mindegy. Annyi, ha ez letisztul, akkor majd egy 
rendkívüli testületi ülést fogok összehívni, hogy a tisztelt képviselők is lássák, hogy 
mint is lesz ez az egész.  
 
Bordás Sándor képviselő: azt gondolja Polgármester Úr, hogy ezt az összeget a testület 
megszavazza, de egyelőre azt szeretnénk tudni, hogy egyáltalán hova lett a pénz? Most 
megszavazzunk 20 milliót, majd két hónap múlva újabb 20 milliót, és nem látjuk majd a 
végét, hogy hova fog ez vezetni. Másik kérdés. Ön lenyilatkozta, helyreigazítást kért a 
Békés Megyei napilaptól, hogy nem x összeg, hanem 15 millió tartozás van, akkor most 
milyen 25 millió forintról beszélünk?  
 
Bakucz Péter polgármester: azaz akkori összeg, ami akkor ki lett mutatva az 
önkormányzat irányába. Az akkor annyi volt, az el nem számolt előleg a dologi 
kiadások vonatkozásában volt. Akkor még nem tudtuk a bér- és járuléktartozást.  
 
Bordás Sándor képviselő: én hajlandó vagyok mindenre, de addig, míg nincs az 
kimutatva, hogy mire lett ez elköltve, addig én nem vagyok hajlandó a falunkat 
tönkretenni és eladósítani. Valamilyen felelősséggel tartozzunk a falunkért, ha már itt 
ülünk. Igazából ez nagyon sok pénz, amiről itt szó van. Amire nem igazán lehet 
elmondani, hogy bocsi, megcsúsztunk. Minden további nélkül elfogadom azt a tényt, 
hogy most feljebb ment a villanyszámla, feljebb ment ez-az. Rendben van, lehet. A 
tavalyi költségvetést mi terhelte meg ennyivel? Ez a sok pénz hova lett?  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: én is ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Mielőtt 
bárféle döntést hozzunk a hitelfelvétellel kapcsolatosan, szeretnék látni bármiféle 
elszámolást, hogy állunk anyagilag, hogy nem állunk. Igazából nem tudjuk, hogy 
állunk. Van pénzünk, nincs pénzünk, kinek tartozzunk? Valamiféle elszámolást 
szeretnék látni. Akkor csak jobban tudunk majd dönteni, ha látjuk a számokat. Addig 
én nemmel szavazok, de ha úgy látom, hogy reális, akkor a jövőt illetően természetesen 
meg fogom szavazni. Látni szeretném az aktuális helyzetet, mielőtt meghozzuk ezt a 
döntést.  
 
Bakucz Péter polgármester: egyéb észrevétel, hozzászólás, kérdés? Amennyiben nincs, 
akkor én elfogadásra és szavazásra bocsájtom az első napirendi pontban 
elhangzottakat. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – elfogadva, a következő határozatot hozta: 

 
 
18/2017. (I. 30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok 
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végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről elfogadja.  

 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal  
 
 
 
 
 
2. NAPIREND:   A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyása 
 
 
Bakucz Péter polgármester: második napirendi pont anyagát Jegyző Úr készítette elő, 
ez kiküldésre került, szintén fűzött formában. Kérdezném elsősorban Jegyző Úrtól, 
hogy szeretné-e szóban kiegészíteni a z előterjesztést? Feltételezem, hogy nincs. Vannak 
benne törvényi kötelmek, valamint jogszabályok, ami alapján Jegyző Úr ezt a 
munkatervet összeállította. jegyző Úr van-e hozzászólásod?  
 
Szokai Dániel jegyző: ugye van az, hogy szünetet tartunk, de ez nem így fog teljesülni. 
Úgyis lesz valami miatt rendkívüli ülés, amit meg kell majd tartani, más nem valami 
pályázat miatt. Várhatóan lesz, még nem volt olyan év, hogy ne legyen.  
 
Bakucz Péter polgármester: Ettől függetlenül kérdezem a képviselő társakat, hogy 
hozzászólása, észrevétele van-e? Amennyiben nincs, kérem, aki a határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – elfogadva, a következő határozatot hozta: 

 
 
19/2017. (I. 30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. évi munkatervét mely a jegyzőkönyv mellékletét képzi, az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal  
 
 
 
3. NAPIREND:   Tájékoztató a szociális tüzelőanyag beszerzéséről, a  
     támogatás aktuális helyzetéről (szóbeli előterjesztés) 
 
 
Bakucz Péter polgármester: harmadik napirendi pont, a szociális tüzelőanyag 
beszerzéséről szóbeli tájékoztatás. Szeretném elmondani a jelenlévőknek, hogy 
megnyert támogatás az 4.800.600.- Ft. Ehhez kapcsolódó önerő, ami hozzá kellett tenni, 
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342. 900. – Ft. Ez a pénzösszeg 2016. 12. 14-én elutalásra került a DARELD Zrt. részére. 
Azt is tudja mindenki, hogy 269 erdei köbméter fát nyertünk meg. A jelentésben már 
jeleztem, hogy Póstelekről a fa kiszállítása január 9-14-e közt megtörtént. Előző testületi 
ülésen már volt döntés az üzemanyaggal kapcsolatosan. Nem szeretném ismételni 
magamat, a jelentésben ez elhangzott, hogy mennyi üzemanyag lett felhasználva, 
mekkora összegben. Jelen állás szerint a rendelet és az ehhez kapcsolódó kérelmek 
alapján a mai nappal 307 darab kérelem érkezett be. Ebből 233 darab került elbírálásra. 
Folyamatban el nem bírált 74 darab kérelem. A szállítás időtartalma alatt, akik tőlünk 
eljártak emberek, az önkormányzat részéről, nappal kaptak ellátást. A kézi rakodás 
mellett volt gépi rakodás is, ennek a forintális összegét nem tudom még megmondani, 
számlál még nem kaptunk a DARELD-től. Az biztos, hogy az olyan fát, amit az 
emberek nem tudtak felrakni, azt géppel rakták fel. Ennek erdei köbméterenként 1.700.- 
Ft + áfa lesz a költsége. Még egyszer mondom, nem tudom mekkora lesz ez az összeg, 
nem tudom mikor fogunk erről számlát kapni. Lényeg az, hogy a végkitermelésből 
származó tűzifa, és ez mind a rakat alján, hogy azokat létezhetetlen lett volna emberi 
erővel felrakodni. Mai napig körülbelül 110 űrméter fa kihordása került a lakosság felé. 
Bent a központban részben lett még kihordva, az elsőkörös elbírált kérelmek alapján lett 
kiadva a lista. A legrászorultabbaknak és a segítséget kérőknek, akik bejöttek nap mint 
nap, azok kapták meg. Külterületen Varsányhelyen kiosztásra került, holnapi napon 
pedig Kisnyéken is kiosztják a tüzelőanyagot, ezzel párhuzamosan továbbra is meg y a 
településen. Elhangzott részemről, hogy nagy és vastag fák is érkeztek, ezeknek nem 
egyenként történt meg a kiszállítása, hanem ezeket felfűrészeljük, és ha igény van rá, 
akkor a lakásnál is besegítünk ennek a feldarabolásában. Rendelet alapján polgármester 
kezében van a döntés. Viszont nekem lenne egy felvetésem, amennyiben a jelenlévők 
ezt támogatják. Kértem egy kimutatást a benyújtott kérelmek alapján, tehát a 233 darab 
elbírált kérelem szerint, azaz ingatlan, háztartás, ahol 70 év feletti korú ember él, 42 
háztartás. Aki még elbírálás alatt van, azoknál is 42 háztartás van, aki 70 életévét 
betöltötte. Azt gondolom, hogy a 70 év feletti többi lakos felé is i lehetne nyitni ezt a 
támogatást, hogy ők is kérelem alapján kapjanak szociális tüzelőanyagot. Meg lehetne 
szólítani őket is, hiszen beleférnének. Továbbiakban a maradék fát lehetne a több 
családosoknak, vagy azoknak, akik valóban jobban rászorulnak odaítélni. nekem lenne 
egy ilyen felvetésem, hogy jövedelemhatár nélkül, a 70 év feletti lakosok is kapjanak fát. 
Második felvetése, hogy azok az emberek, akik kint voltak hidegben-fagyban az erőd és 
rakodták a fát, hogy azok kapjanak-e még 1 űrméter fát, vagy szabadnappal honoráljuk 
pluszban az ők munkájukat? Ehhez a napirendi ponthoz szóban ennyit tudok mondani. 
Amennyiben kérdés, észrevétel van, azokat várom, valamint itt a felvetéseimhez 
várnám az észrevételeket, hozzászólásokat.   
 
Bordás Sándor képviselő: nekem lenne egy kérdésem a 70 év felettiekkel kapcsolatban, 
hogy a beadott kérelmezők között vannak olyanok is, már akik kaptak eleve? Azok 
ugye nem kapnának még egyet?  
 
Bakucz Péter polgármester: természetesen, azok nem kapnak még egyszer. Ez az a 
korosztály, aki a támogatásokból majdhogynem mindenből kiszorul, azért gondoltam, 
hogy legalább évente egyszer támogathatnánk őket. Most ha megszólítjuk őket, hogy 
adják be a kérelmüket, mivel ez kérelemre indul, kapjanak ők is tűzifát.  
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Nagy Imre képviselő: az elbíráláshoz szeretnék egy pár szót, hogy muszáj mindenkinek 
egy köbméter fát adni? Mindenki egyformán szociálisan rászorult?  
 
Bakucz Péter polgármester: nem.  
 
Nagy Imre képviselő: mert akkor eleve úgy kéne osztani is. Aki kevésbé rászorult, 
annak egy köbmétert, aki jobban rá van szorulva, annak lehet, mondjuk három 
köbméter fát is adni.  
 
Bakucz Péter polgármester: igen ez jogos ez a felvetés, csak addig, míg nem láttuk, 
hogy mennyi kérelem érkezik be és a jövedelemarányok hogy, mint alakulnak, addig 
nem adtunk többet. Most ahogy a 74 elbírálatlan kérelemből 15 lesz jogosult, a többi 
jövedelemviszonyok miatt elutasításra kerül. Innentől kezdve tudunk miről beszélni, 
innentől mehet egy második kör. Van egy felvetésem a 70 feletti korosztályra, 
amennyiben ezt támogatja a testület, utána majd látjuk, hogy mi marad meg.  
 
Nagy Imre képviselő: végül is ez a 269 erdei köbméter fa, az majdnem 500 köbméter fát 
tesz ki. Így szinte jut mindenkinek.  
 
Bakucz Péter polgármester: azért mondom, hogy ebből jutna második körön is, hiszen 
holnap lejár a beadási határidő, és aki akarta az már beadta a kérelmét.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: ha jól értem eddig 110 köbméter lett kiosztva? Akkor 
van még 360 köbméternyi fa? Tehát még 74 kérelem nincs elbírálva, így bőven jut 
mindenkinek.  
 
Bakucz Péter polgármester: igen. Jut mindenkinek. Először is látni akarom, hogy 
mennyi kérelem fog beérkezni.  
 
Tokai Gábor képviselő: mi lenne, ha a megkereséssel együtt már ki is küldenénk a 
kérelmet, hogy akár a helyszínen már alá is tudná írni, ha kéri.  
 
Bakucz Péter polgármester: papírmennyiség szempontjából nem gazdaságos, ha most a 
fele úgy gondolja, hogy nem kéri. Inkább jöjjenek be, hiszen le kell fénymásolni hozzá a 
papírokat. Tehát kérdezném, amennyiben ezt a képviselő-testület támogatja, hogy a 70 
év feletti lakosokat is szólítsuk meg szociális tüzelőanyag ügyében, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – elfogadva, a következő határozatot hozta: 

 
 
20/2017. (I. 30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
70 életévüket betöltött sarkadkeresztúri lakosoknak, akik más 
indokból még nem részesültek támogatásban, ingatlanonként, 
szociális tüzelőanyag igényléshez tájékoztató megkeresést küld.  
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   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal  
 
 
Bakucz Péter polgármester: kérdezném még ehhez kapcsolódóan, hogy akik kint 
dolgoztak az erdőn, velük akkor mi legyen, támogassuk – ne támogassuk őket?  
 
Szekeres István képviselő: akik rakodtak azok közfoglalkoztatottak, ami azt jelenti, 
hogy nincs jövedelmük más. Biztos, hogy jobban örülnének egy köbméter fának, mint 
akár 2-3 szabadnapnak. Mert akkor biztosan tud fűteni a gyermekére, családjára.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: hányan volta kinnt?  
 
Bakucz Péter polgármester: nem tudom most megmondani pontosan. Volt olyan is, aki 
az egy napot ment, de már másnap, harmadnap kiesett.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: tavaly szabadságot kaptak.  
 
Bakucz Péter polgármester: igen. Kérdezném külön határozat megalkotása nélkül, ki 
az, aki támogatja, hogy azok az emberek, akik a fát rakodták, mivel mind kérelmet is 
adott be, hiszen jogosultak rá, plusz egy köbméter fát kapjanak.  
 
Képviselő-testület egyhangúan javasolta.  
 
Bakucz Péter polgármester: egyéb kérdés, észrevétel van-e?  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: nekem még lenne. Mivel mondtad, hogy amit 
vettünk gázolajat, az már ki is lett fizetve. Akkor, amit tankoltunk 240 l, a saját 
traktorunkba, az is rendezve van?  
 
Bakucz Péter polgármester: igen, hiszen az a tartalékunkból lett felhasználva. Sőt még 
mindig marad tartalékunk.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: tehát még mindig van tartalékunk, ez fontos.  
 
 
 
 
 
4. NAPIREND: Polgármester beszámolója a Sarkad és Környéke Többcélú 

Kistérségi Társulás Tanácsában végzett tevékenységéről 
 
 
 
Bakucz Péter polgármester: negyedik napirendi pont a Sarkad és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás Tanácsában végzett tevékenységről. Annyi szóbeli kiegészítésen 
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lenne, hogy minden év december hónapjában a polgármesternek beszámolási 
kötelezettsége van a képviselő-testülete iránt. Mivel nálunk helyi időközi választás volt, 
ez nálunk ezért csúszott ez a határozat meghozatal. Jelen képviselő-testület irányában 
azt tudom elmondani, hogy kérem Önöket, hogy ezt fogadják el, hiszen részben vagy 
teljesen ezt a munkát végig kisérték, így tudhatják rólam, hogy amennyiben testületi 
ülés van, és a Kistérségi Társulás irányában bármilyen jellegű döntés meghozatal van, 
akár tájékoztatásban, vagy külön előterjesztésben ez az anyagban benne szokott lenni. 
Az előterjesztésben maga a munka be lett mutatva. Ezt maga a munkaszervezet, tehát 
Sarkad küldte meg számunkra. Viszont Jegyző Asszonynak az a kérése, még ha 
utólagosan is, de a jelen képviselő-testület fogadja el a polgármester munkáját a 
Többcélú Kistérségi Társulás szervezetén belül. Amennyiben kérdés, észrevétel merül 
fel, próbálok érdemben válaszolni rá. Át adom a szót a képviselő társaknak.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: azt szeretném kérdezni, elolvastam a jelentéseket, 
hogy itt sok pályázatról van szó. Mennyit fogunk ezekből mi kapni?  
 
Bakucz Péter polgármester: mihelyt lesz támogatói döntés meg fogom ezt mondani, 
lakosságszám arányában, hogy mennyi fog ránk esni ezekből. Most nem tudok ebben 
nyilatkozni. Egyéb kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – elfogadva, a következő határozatot hozta: 

 
 
21/2017. (I. 30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsában a polgármester által végzett tevékenységről 
szólóbeszámolót elfogadja. 

 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal  
 
 
 
 
5. NAPIREND: A Sarkadkeresztúr Román Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
 
 
Bakucz Péter polgármester: ötös napirendi pont, a Sarkadkeresztúr Román Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Jegyző Úr át is 
adnám neked a szót.  
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Szokai Dániel jegyző: nemzetiségi kisebbségekről szóló törvény kimondja, hogy 
minden évben január 31-ig az önkormányzattal kötött megállapodását felül kell 
vizsgálni. Beszéltünk a Nemzeti Kisebbségi Önkormányzat vezetőjével, nem kívánják 
ezt a megállapodást módosítani, helybe hagyták. Mivel nincs ilyen változtatásra igény, 
a határozat továbbra is úgy szól, hogy megtartjuk ezt az együttműködést velük.  
 
Bakucz Péter polgármester: aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – elfogadva, a következő határozatot hozta: 

 
 
22/2017. (I. 30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
az 5/2015. (I. 15.) határozatával jóváhagyott - a Sarkadkeresztúri 
Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodást a 2017. évi felülvizsgálatot követően nem módosítja, 
azt továbbra is érvényben lévőnek tekinti. 

 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal  
 
 
 
6. NAPIREND: A Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása 

 
 
 
Bakucz Péter polgármester: hatodik napirendi pont Sarkad és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Igazából december 31 – 
január 1-i statisztikai adatok, lakosság lélekszáma alapján, kerülnek módosításra. Az 
alap megállapodásunk 10.415 főre módosul a kistérségben, első körön ez kerül 
módosításra, ezután pedig a településekre lebontva látható. Sarkadkeresztúr település 
1518 főre módosul. Ehhez igazából többet szólni nem tudok. Kérem a jelenlevők 
támogatását a határozati javaslatnak. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – elfogadva, a következő határozatot hozta: 

 
 
23/2017. (I. 30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának az 1/2017. (I. 24.) TTsz. határozattal történő 
módosítását, az alábbiak szerint: 
1./ Az I. fejezetben a székhely lakosságszáma az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 
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A székhely lakosságszáma: 10.415 
2./ Az I. fejezetben a tagtelepülések lakosságszáma az alábbiak szerint 
kerül módosításra: 

A tagtelepülések lakosságszáma: 

Sarkad: 10.415 
Biharugra: 956 
Geszt: 812 
Körösnagyharsány:656 
Kötegyán: 1.518 
Méhkerék: 2.184 
Mezőgyán: 1.147 
Okány: 2.593 
Sarkadkeresztúr:1.580 
Újszalonta: 110 
Zsadány: 1.672 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, a Társulási Megállapodás módosítás 
aláírására. 
 

   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal  
 
 
 
 
7. NAPIREND: EFOP pályázatokhoz kapcsolódóan a szükséges döntések 

meghozatala 

 
 
 
Bakucz Péter polgármester: hetedik napirendi pont, EFOP pályázatokhoz szükséges 
döntések meghozatala. Szintén lefűzésre, kiküldésre került. Ha megengedik a 
jelenlevők átadnám Diósi Károlynénak a szót, az előző kistérségi esélyegyenlőségi 
programban Ő volt a kapcsolattartó. Folyatatás képen továbbra is benne van a sarkadi 
munkaszervezetben. Most is, mint kapcsolattartó volt jelen az utolsó ülésen.  
 
Diósi Károlyné bizottsági tag: január 21-én volt ez a Kistérségi Társulási ülés, ahol 
tájékoztatást adtak, a pályázat előkészítői, hogy milyen lehetőségei vannak a 
kistérségnek, hogy pályázaton. Igazán, létezik egy nagy pályázat, ami a z 
infrastrukturális fejlesztésre vonatkozik, ez a gyermekesélyes nagy pályázat, aminek 
keretében a Kistérség a gyermekháza megépítésére pályázik. Ebben Mezőgyán, Sarkad, 
és Sarkadkeresztúr települések, aki a Biztos kezdet gyermekház pályázatra 
pályázathatnak. Infrastrukturális fejlesztésről van szó elsősorban. Viszont ebből a 
pályázatból, mivel közel 500 milliós nagy pályázat, a humán programoknak a 
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fejlesztését, illetve azok alkalmazására van lehetőség. Viszont ezekben az 500 milliós 
pályázatokban van 5 % arra elkülönítve, amivel az infrastruktúrát is lehet még 
fejleszteni és eszköz beszerzésre is fel lehet használni őket. Kikötés az, hogy nem lehet, 
engedélyre nem köteles fejlesztéseket nem lehet ebből megvalósítani. Konzorcium 
alapra lehet pályázni, ahol 10 település lehet maximum benne a konzorciumban. Ebben 
úgy döntött a társulás, hogy a 11 településből muszáj lesz akkor egyet kihagyni, viszont 
némi támogatást, eszközüket ennek a településnek is fognak biztosítani. ami még 
fontos, hogy 24-48 hónapig van fenntarthatósági időszak, mivel 2020-ig ezeket be kell 
fejezni. Kivé az, hogy humánerőforrás fejlesztésre is van lehetőség, gondolkodnak 
abban is, hogy ilyen pályázat esetén 100 millió forintot elkülöníteni, hogy egyes 
hiányszakmák pótlására is lehetne fordítani, tanulmányi szerződések keretében. 
Gondolok itt a védőnő vagy gyermekorvos képzésre. Van 20 millió forintos rész 
spottevékenységekre is elkülönítve. önerő vonatkozásában, nem szükséges önerő, 
mindegyik pályázat 100 %-os támogatású.  
 
Bakucz Péter polgármester: harmadik pontban lehet látni a pályázat vonatkozásában, 
hogy ami költség van szintén lakosságszám arányban, a tervező gárdának a 
finanszírozása, ez 33.414.- Ft.  
 
Diósi Károlyné bizottsági tag: nyertes pályázat esetén ezt vissza lehet majd igényelni.  
 
Bakucz Péter polgármester: köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel az elhangzottakkal 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom, aki támogatja a határozati 
javaslatokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – elfogadva, a következő határozatot hozta: 

 
 
24/2017. (I. 30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be az EFOP-1.5.3-16 kódjelű, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek” című pályázatra. A pályázat benyújtása érdekében 
konzorciumban való részvételről dönt, melyben konzorciumtagként 
kíván részt venni. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás 
aláírására.  

 

Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – elfogadva, a következő határozatot hozta: 
 
 
25/2017. (I. 30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be az EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitások 
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”című 
pályázatra. A pályázat benyújtása érdekében konzorciumban való 
részvételről dönt, melyben konzorciumtagként kíván részt venni. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás 
aláírására.  

 

Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal  
 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – elfogadva, a következő határozatot hozta: 
 
 
26/2017. (I. 30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott 
EFOP-2.1.2-16 kódszámú, „Gyerekesély programok 
infrastrukturális háttere” című projekt előkészítési feladataival 
összefüggésben bruttó 33.414,- Ft-ot biztosít lakosságszám 
arányosan a 2017. évi költségvetés terhére tervezői díj 
megfizetéséhez. 

 

Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal  
 

 

 

 

8. NAPIREND:      Bejelentések  
 
 
Bakucz Péter polgármester: nekem három bejelentésem lenne. Elmúlt év novemberében 
Ráckeresztúron volt a Keresztúr Nevű Települések szövetségének közgyűlése, amin 
nem állt módomban részt venni. Viszont jött egy megkeresés a KNTSZ-től, hogy ebben 
az évben Sajókeresztúr ad helyett a diák – és felnőtt találkozónak egyaránt. Diák 
találkozó jelentkezési lapját legkésőbb február 15-ig kell megküldjük, míg a nagy 
találkozó adatlapját február 20-ig. A diák találkozóval kapcsolatban a megkeresés 
megérkezett, az iskolához is. Úgy gondolom az elmúlt évekhez híven az ifjúsági 
találkozónak legyen része Sarkadkeresztúr is. Itt az ellátás és egyéb dolgokon kívül egy 
költség esik Sarkadkeresztúrra, mivel a többi költséget mind a találkozó álja. nekünk a 
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szállításban kell közreműködni, azt kell, finanszírozzuk. azt gondolom, hogy egy 
kisbuszt tudunk adni, a három diáknak, felkészítő tanárnak és valószínűleg a 
polgármesternek is menni kell. Ebben kérem a jóváhagyó támogatását a testületnek. A 
nagy találkozóval kapcsolatosan meg kell, határozzuk, hogy hány fővel képviseli magát 
Sarkadkeresztúr. Az utóbbi időben 25 fővel voltunk, amennyiben a 25 főt össze tudtuk 
szedni. Módosulás annyi, hogy eddig 10.000.- Ft volt az ott tartozódás költsége, ebben 
az évben 15.000.-Ft lesz, plusz útiköltség. Annyit szeretnék még ehhez hozzáfűzni, hogy 
ez nem önkormányzati költségből megy, hanem mindenki a saját költségeit fizeti. Ezt 
kellene eldönteni, hogy hány fővel képviseltetjük magunkat a találkozón, és hogy 
visszük-e fellépőt vagy fellépőket. Az egyik ez volt, a másik érkezett egy megkeresés, 
lakosságvédelmi prevencióval kapcsolatosan. Elsősorban gyerekre vonatkozó 
védőoltásokkal kapcsolatosan. Itt egy szép levélben leírják, hogy egyre több 
önkormányzat támogatja a gyermekeket, főleg a nagyfokú elszegényesedés miatt, a 
védőoltásokkal kapcsolatosan. Erre teremtenek egy lehetőséget, hogy megkeresik a 
polgármestert, hogy beszéljenek ezekről a dolgokról. Annak ellenére, hogy a mélynyak 
rák elleni védőoltás bele került a nemzeti programban fel lett véve, így a hetedikes 
lányok prevencióként már ezt megkapják. De a nagyfokú bárányhimlő, 
mengingococcus és rotavírus elleni védekezés, ami a mindennapjainkban itt van. 
ildomosnak tartja-e a testület, hogy itt egy beszélgetésre fogadjam őket, vagy sem? Akár 
a következő testületi ülésen tájékoztassam önöket. Látnak-e ebben lehetőséget?  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: szerintem igen.  
 
Bakucz Péter polgármester: nem tudom Doktor Úr ezt, hogy látja, mi a véleménye?  
 
dr. Szatmári László alpolgármester: ha támogatják és megfizetik ezeket a 
védőoltásokat, akkor igen, egyébként nem.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: azért kijöhetnek, és meg lehet őket hallgatni.  
 
Bakucz Péter polgármester: rendben, kéri a testület, hogy szervezzek velük egy 
találkozót? Rendben, megbeszélünk velük egy találkozót, vagy kérek egy írásos 
tájékoztatót tőlük. A harmadik bejelentésem pedig, azzal kapcsolatos, hogy az új 
felállást követően az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megszűnt és csak Ügyrendi 
Bizottság állt fel helyette.  A Kötegyán – Sarkadkeresztúr Szociális Feladatellátó 
Társulásában eddig az SZMSZ-ben úgy volt meghatározva, hogy a két polgármester, a 
két alpolgármester és a két Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökei voltak jelent. Ezt 
nyilván módosítani kell most, a személycsere miatt. Mivel eddig Hunyadyné Cserge 
Mária volt, mint a PÜB elnöke, most már Tokai Gábor képviselő Úr személye lett az 
Ügyrendi Bizottság elnöke. Következő ülésen, mikor már a költségvetés lesz tárgyalva, 
magának a Társulásnak is első körön, akkor már ezt be kellene építeni. Kérdezném a 
hozzászólásokat, észrevételeket? Hiszen a testületnek delegálni kell. Aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzuk meg.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – elfogadva, a következő határozatot hozta: 
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27/2017. (I. 30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kötegyán – Sarkadkeresztúr Szociális feladatellátó Társulásba Tokai 
Gábor képviselőt, mint a Sarkadkeresztúr Község Ügyrendi 
Bizottságának elnökét, delegálja.  

                                

                                    Egyúttal felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges   
                                    lépéseket ez ügyben tegyék meg.  

 
Felelős: polgármester, jegyző  

   Határidő: azonnal  
 
 
Bakucz Péter polgármester: esetleg van-e valakinek valamilyen bejelentése vagy 
hozzászólása? Amennyiben nincs, úgy köszönöm, mindenki aktivitását. A testületi ülést 
15.40 órakor bezárom.   
 
      kmf. 
 
  Bakucz Péter      Szokai Dániel 
  polgármester            jegyző 
 
 
  Nagy Imre              Szekeres István 
             jkv.hitelesítő                                        jkv.hitelesítő 
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