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Heinrich Heine: Megjött a május
Megjött a május íme,
virágba borult a világ,
felhőcske rózsaszíne
a kéket üdén szeli át.
Versengenek énekökkel
a csalogány s a rigó,
füvön bárányka szökdel,
szökdelni, dalolni jó.
Én nem teszem azt se, ezt se,
a friss gyep: vánkosom.
Halk csendülés nagymessze,
álmatlan álmodom.
/Ford.: Nadányi Zoltán/

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. április 24-én tartott soros ülésen első
napirendi pontként a polgármester lejárt határidejű
határozatokról és a két testületi ülés között hozott
döntésekről szóló jelentését hallgatták meg.
37/2013. (III.28.) sz. önkormányzati határozat:
A képviselő-testület határozatában megbízta a
polgármestert annak érdekében, hogy a Békés-Manifest
Közszolgáltató
Nonprofit
Krt-vel
folytasson
tárgyalásokat a 2013. évi hulladékszállítás díjának
megállapítására. Tárgyalási alapnak a 2012. évi árakat
javasolta figyelembe venni.
A képviselő-testület tagjai előtt ismeretes, hogy a
szolgáltató az első negyedéves csekkeket postai úton
megküldte a lakosság számára, mely nem a fenti
összegekre vonatkozott. Több tárgyalást követően
kértük a közszolgáltatás díjának mérséklését a testületi
határozatok figyelembe vételével. Ezek alapján a
legutolsó levélváltás és annak visszaigazolása alapján az
éves bruttó díj 12.052.- Ft-ba fog kerülni a 26 ürítést
figyelembe véve. A lakosságot tájékoztatni fogjuk a
díjakról, a kukák beszedéséről, valamint arról is, hogy a
most kiküldött csekk az igazából január 1-től április 30ig terjedő időszakra vonatkozik, nyilván az ürítések
figyelembe vételével.
● Április 12-én került megrendezésre a Törpicur
Alapítvány jótékonysági estje a sportcsarnokban,
melyen több képviselővel részt vettünk. Egy jó
hangulatú és színvonalú esten vagyunk túl.

● Április 13-án került sor a Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesületének batyus báljára, ahol a
keresztúri egyesület mellett a környező települések
nyugdíjasai vettek részt. Szintén nagyon jó
hangulatú és szervezésű rendezvény lebonyolítására
került sor.
● Április 16-án, Sarkadi Rendőrkapitányságon a
közrend, közbiztonságról szóló fórumon vettünk
részt, ahol térségi szinten bemutatkozott Dr. Polyák
Zsolt
r.ezredes,
az
új
Békés
megyei
rendőrfőkapitány.
● Április 18-án, Geszten a Sarkad és környéke
Többcélú Kistérségi Társulás társulati ülésére került
sor, melyen az elmúlt év zárszámadása, és az idei
évi költségvetés elfogadására került sor. Mindezek
mellett az egyik lényegesebb dolog volt az orvosi
ügyelet kérdése, melyben településünk is érintett. A
lényege, a jelenlegi 40.- Ft/fő/hó hozzájárulási díj
jelentős minden település esetében, és egy
szolgáltató váltással ez a díj maximum 18.Ft/fő/hóra módosítható. Így a társulati tagok
megbízták Bende Róbert elnök urat, hogy az
ügyben tárgyalásokat folytasson.
● Április 22-én a Föld Napja szemétgyűjtési akció
megtartására került sor a Magyar Közút Kht.
szervezésében, melyben településünk is aktív
résztvevő volt. Közfoglalkoztatottak bevonása
mellett a két nyugdíjas egyesület tagjai gyűjtötték a
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szemetet, melyért ezúton szeretném köszönetemet
kifejezni.
Második napirendi pontként a képviselő-testület a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatellátásáról szóló előterjesztést tárgyalta meg a
következők szerint. „A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1)
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam
gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez
tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval
együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központról (KIK) szóló 202/2012.
(VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában
az
állami
köznevelési
közfeladat
ellátásában
fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az
állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói
jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei
hatállyal a KIK-et jelölte ki. Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés
a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati
fenntartású
intézmények
állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Tv.
8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat
tulajdonában levő, az intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a
taneszközöket, továbbá az intézményben levő
eszközöket, felszereléseket–, a KIK ingyenes
vagyonkezelésébe került. A fenti jogszabályokra
tekintettel 2012. december 15. napjáig az átadás-átvételi
megállapodások
aláírásra
kerültek,
így
a
sarkadkeresztúri általános iskola is a Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
fenntartásába
és
működtetésébe került 2013.01.01. napjával. A
feladatellátást biztosító ingatlan és ingó vagyon
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának tulajdona,
ezért a vagyonhasználati szerződés megkötése
megtörtént, amely jelenleg ügyvédi ellenjegyzésen van.
A sarkadkeresztúri Sportcsarnok vonatkozásában a KIK
tiszteletben tartotta az önkormányzat azon kérését, mely
szerint a gázközmű vagyonból megépített Sportcsarnok
ne képezze az átadás-átvétel tárgyát annak ellenére,
hogy az elmúlt években oktatási feladatot is
(testnevelési és tömegsport, néptánc) ellátott. A közösen
használt Sportcsarnokra használati szerződést kötöttünk
a 21/2013(III.4.) számú önkormányzati határozatban
foglaltak szerint 755,- Ft/óra összegben. A fenti óradíj
2013.
január
1-jétől
2013.
április
30-áig
visszamenőlegesen - a megtartott órák leigazolását
követően - számla ellenében befizetésre kerül, ezt
követően havonta a teljesítésigazolást követően 5 napon
belül. A KIK azon településeken, ahol ingyenes
vagyonkezelésre átvett épületeket (helyiségeket)
működtet, a megállapodások alapján a tulajdonos
önkormányzatok részére - 15 napos bejelentési
határidővel - rendezvényeik megtartására ingyenesen
biztosítja ezen épületeket (helyiségeket). Az átadásátvételt követően továbbra is a sarkadkeresztúri iskola
az okányi iskola tagintézményeként működik. Az
intézmény pontos megnevezése az alapító okirat

elfogadását követően megváltozik. A DAOP –
4.2.1./2F-2f/2011/002. azonosító számú projekt (az
iskolaépület felújítása- és korszerűsítése) lezárult, a
közreműködő szervezet felé a záró elszámolás
hiánypótlása folyamatban van. A projekt esetében a
fenntartási kötelem 2018-ig tart. Az iskola szakmai
munkájához kapcsolódó dokumentumok (SZMSZ,
Pedagógiai Program) elkészültek. 2013. április 8-9.
napokon az első osztályosok beiratkozása
megtörtént, 8 fő gyermeket írattak be a 2013/2014.
tanévre. Szeptemberben új tantárgyként az
Erkölcstan, vagy a Hit- és erkölcstan bevezetésre
kerül. Valamennyi beiratkozott első osztályos
gyermeknek Sarkadkeresztúron az Erkölcstant
választották a szülei, míg a negyedik osztályosok
körében egy gyermek református, egy gyermek
katolikus hitoktatást választott. A beiratkozást
megelőzően
biztosítottuk
az
egyházak
képviselőinek, hogy az érintett szülőknek (leendő
1., 5. osztályos) tájékoztató előadást tartsanak. A
2013.04.04. napján megtartott előadáson három
érintett szülő jelent meg. A közfoglalkoztatási
programba
a
KIK
is
bekapcsolódott,
tankerületünkben 10 fő közfoglalkoztatott segíti az
iskoláink működését, ebből a sarkadkeresztúri
intézményünkben 1 fő takarító (6 órában)
2013.04.05. naptól, 1 fő karbantartó (8 órában),
valamint 1 fő takarító (6 órában) 2013.04.15. naptól
- 2013.06.15. napig, majd 2013.09.01.
–
2013.10.31. osztott időszakban dolgozik. A
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sarkadi
Tankerülete igazgatójaként, igyekszem felelős
döntéseimet a keresztúri gyermekek és a szüleik
érdekeit szem előtt tartva meghozni, ezért kérem a
Polgármester Urat és a Képviselő-testület tagjait,
hogy segítsék munkámat, hiszen közös érdekünk,
hogy a település jövőjét is meghatározó iskola
megmaradjon, és magas színvonalon működjön
tovább!
A harmadik napirend keretében a képviselőtestület elfogadta az önkormányzat 2012. IV.
negyedévi költségvetéséről, valamint a 2012. évi
zárszámadásról szóló rendeleteket, valamint
megtárgyalta az adóügyi feladatokról, és a befolyt
adóbevételekről szóló előterjesztést.
Tájékoztató a 2012. évi adóbevételek alakulásáról:
ezer forintban
Adónem
Éves
Tényleges Teljesítés
megnevezése előírás
bevétel
%
Kommunális adó 5.410
4.979
92,3
Iparűzési adó
6.096
5.012
82,22
Gépjárműadó
5.538
5.965
107,71
Késedelmi
272
pótlék
Összesen:
17.044
16.228
95,21
Az elmúlt időszakban egyre több megkeresés
érkezik hivatalunkhoz köztartozások adók módjára
történő behajtása, illetve letiltások érvényesítése
érdekében. Mivel a letiltásban érintettek
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nagytöbbsége
jövedelemmel
nem
rendelkezik,
rendszeres szociális segélyben vagy foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesül, a felszólítások
általában nem vezetnek eredményre. A jogszabály úgy
rendelkezik, hogy letiltás munkabérből, saját jogú
öregségi nyugdíjból, illetve rokkantsági nyugdíjból
lehetséges, segélyből, rendszeres szociális járadékból
nem. Fent említettekre hivatkozva, adóhatóságunk 2012.
év április elejétől kezdődően 16 lakos esetében
kezdeményezett utolsó felhívást a köztartozásának
behajtása ügyében. Amennyiben, a felhívást követően
nem kerül befizetésre az adóhátralék, abban az esetben a
végrehajtási eljárást haladéktalanul megindítjuk. A
tapasztalatok alapján az adófizetési morálról
elmondható, hogy sajnos sokan vannak, akik részben
anyagi okok miatt, részben feledékenység miatt nem
fizetnek adót határidőre. Hivatalunk, az ügyfelek részére
- a korábbi időszakban keletkezett adóhátralék/ok
kiegyenlítésére vonatkozóan, nehéz szociális- és anyagi
problémákra tekintettel- részletfizetési lehetőséget
biztosított, melyet igen jelentős számban igénybe is
vettek. A felszólítások, féléves adóértesítők kiküldése
után ismételten tömeges befizetés volt tapasztalható az
elmúlt évben.

XX. Területi Versmondó Verseny – Vésztő:
Puj Tünde Boglárka 3. osztályos tanuló II. helyezést
ért el. Gratulálunk neki és felkészítő tanárának,
Nagy Sándornénak!

Elsősegélynyújtó területi ifjúsági verseny:
A Gyulán megrendezésre került versenyen iskolánk
csapata eredményesen szerepelt. Csapattagok:
Juhász Kira, Kóra Boglárka, Puskás Dorina, Kónya
Anett, Szilágyi Rudolf.
Felkészítőjük: Csotyéné Baráth Erzsébet.

A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta.
A bejelentések között a képviselő-testület
●
a
Békés
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat megkeresését megtárgyalta,
és Stír Mihály r. százados, a Kötegyáni Határrendészeti
Kirendeltség
határrendészeti
kirendeltség-vezetői
beosztásába történő kinevezéséhez 2013. május 1-jei
hatállyal hozzájárult.
● megtárgyalta, és elfogadta az önkormányzat 2013.
évi közbeszerzési tervét.
● megtárgyalta, és elfogadta az önkormányzat 2014.
évi költségvetésének koncepcióját.
Képviselői indítványra az állatorvosi feladatok
ellátására vonatkozóan az alábbiakat tudom elmondani:
egyeztettem Dr. Nagy Béla hatósági főállatorvossal,
valamint a Békés Megyei Állatorvosi Kamarával, ahol
tájékoztattak arról, hogy jelen pillanatban nevesítve Dr.
Nagy Béla és Dr. Hoczopán Dániel az illetékes hatósági
állatorvosok, viszont ellátás tekintetében szabad
állatorvos
választás
van.
Innentől
kezdve
központilag
nincs
meghatározva,
hogy
Sarkadkeresztúron ki az illetékes állatorvos.

Körzeti atlétika verseny:
Egyéni verseny: Dian Dominika 4.o. I. helyezett,
Hegedüs Kata 2.o. I. helyezett, Tárnok Péter 6.o. II.
helyezett, Bordás Renáta 8.o. II. helyezett.
Csapatverseny:
II. korcsoportos lányok – I. helyezett
Csapattagok: Juhász Kira, Dian Dominika, Patkás
Dominika, Rácz Csenge, Puskás Dorina, Rácz
Szimonetta.
III. korcsoportos fiúk – II. helyezett
Csapattagok: Tárnok Péter, Szalazsán Róbert,
Széplaki Dávid, Kellner Zalán Andor, Tóth Sándor,
Kucsera Dániel.
I. korcsoportos fiúk – III. helyezett
Csapattagok: Csávás Bálint, Nagy Róbert, Csik
Imre, Törő Dominik, Sebestyén Szabolcs, Orodán
Gergő.

Katasztrófavédelmi verseny-megyei döntő,
Békéscsaba:
A fiúk nagyon ügyesen helytálltak. Csapattagok:
Megyesi Ákos, Szekeres Martin, Juhász Krisztián, Rácz
Máté. Felkészítőjük: Csotyéné Baráth Erzsébet.

Nagycsoportos óvodások látogatása az
iskolában:
A leendő első osztályosok látogatást tettek a 2.
osztályban. Izgalommal készültek a faladatok
megoldására
a
„Tudás
birodalmában”.
Kipróbálhatták az interaktív táblát, mondókákat
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tanultak, mozogtak, tevékenykedtek. Élményekkel
gazdagodva várják a szeptemberi iskolakezdést.

Murakeresztúr

volt a tagja: Árgyelán Tamás, Fábián Emese, Jova
Panna, Orvos-Nagy Sándor, Patkás Barnabás,
Szenti Krisztián. A csapat 2. helyezést ért el.
Ezúton is gratulálunk a csapat tagjainak!

A Keresztúr nevű Települések Iskoláinak versenye,
2013. május 8 és május 11 között. Iskolánkat Bordás
Renáta, Képe Tibor és Megyesi Ákos képviselték.
Szoros versenyben a 4. helyezést érték el, 201
összponttal, egy ponttal lemaradva a III. helyről.
Felkészítőjük Zvolenszki Edit.

Tisztelettel meghívjuk
a Sarkadkeresztúri Általános Iskolásokért
Alapítvány nevében
az iskolában rendezendő tavaszi fesztiválra,
melynek időpontja
2013. május 24.

Május 7-én Jova Panna nagyszülei, Baracsi Jancsi
bácsiék hívták meg a nagycsoportosokat
kenyérlángos
sütésre-evésre.
A
gyerekek
megismerkedtek a kemencével, megnézhették,
hogyan kell dagasztani a tésztát, hogyan kel meg,
hogyan kell kinyújtani, berakni a sütőlapáton a
kemencébe. A tejfölös, sajtos lángoson kívül
aprósüteménnyel és jégkrémmel is megvendégelte a
gyerekeket Zsuzsika mama. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a szíves vendéglátást!

Délutáni nyitott programjaink:
14--15 óráig az érdeklődők megtekinthetik
14
a felújított iskolát
16 órától iskolások műsora
17 órától Szabó Ádám tangóharmonikás fellépése
18 órától iskolások és szülők műsora
19 órától KállayKállay-Saunders András
András fellépése
Tombolasorsolás
20 órától KENTON koncert
Tombola fődíj: okostelefon
Büfé, lángos, zsíros kenyér hagymával .
A rendezvény ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk
Felajánlásokat szívesen fogadunk!
A rendezvényt a NEANEA-UNUN-1212-SZSZ-0110 számú pályázaton
elnyert összegből finanszírozzuk.

Április 19-én a Méhkeréki óvodában került
megrendezésre a hagyományos Térségi Ügyességi
Verseny. A Sarkadkeresztúri óvodát a „Fürge rókák”
csapata képviselte, amelynek 6 nagycsoportos óvodás

Május 10-én tartottuk az évzáró,- és anyák napi
ünnepségünket.
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Mindkét csoport kis műsorral, az év közben tanult
versekkel, mondókákkal, körjátékokkal készült, a végén
pedig felköszöntötték az anyukákat, nagymamákat
verssel, dallal, saját maguk készítette ajándékkal.

maradtam. Legszívesebben grafittal és szénnel
dolgozok, de szeretek kísérletezni a színekkel is.
2009. óta készítek egy rockerekről szóló
képregényt, már a 3. kötetnél tartok. Azóta
használom a Dana Mitzy művésznevet.” – írja
önmagáról az alkotó.
Goth Rózsaszirmok
Megtekinthető: a Községi Könyvtárban

Május 16-án kirándulni voltunk a Katica csoportosokkal
a közeli erdőben, mezőn. Távcsövekkel, nagyítóval,
enni-inni valóval felszerelkezve indultunk neki a „nagy
útnak”. „Idegen vezetőnk” is volt Baracsi Jancsi bácsi
személyében. Útközben megismerkedtünk néhány virág,
fa nevével, szedtünk vadvirágokat, terméseket,
különleges, leesett faágakat, fakérget gyűjtöttünk.
Felmentünk a magaslesre, hogy még jobban szétlássunk
a

AK C I Ó
A KERÉKPÁR
SZAKÜZLET
ÉS SZERVÍZBEN!
Sarkad, Vécsey u. 25.
„26-28”-as kerékpárok, cruiserek és
alkatrészek akciós áron, nagy választékban,
garanciával kaphatók.
Kerékpárok javítását, elektromos és
motorkerékpárok kerekeinek javítását,
centírozását rövid határidővel vállaljuk.
Erzsébet utalványt elfogadtunk.

határban. És természetesen, ami a legfontosabb úti
célunk volt, bodza virágokat szedtünk, amiből az
óvodában üdítőt készítettünk. Kellemesen elfáradva,
élményekkel tele tértünk vissza az óvodába.

Nagy Imre Sarkad, Vécsey u. 25.
Tel: 271-524, mobil: 30/742-1499
Keresse üzletünket a Facebookon is!

Tisztelt Sarkadkeresztúriak!
A

Helye: Községi Könyvtár
Ideje: 2013. június 20-án,
csütörtökön, 8:00 – 12:00 óráig
Minden véradót szeretettel
várunk!
„Minden modellem oly egyedi, és oly gyönyörű,
Egyszeri s megismételhetetlen csodaszerű.
Tépj hát egy szirmot magadnak a csokorból,
S lásd, mi sem származunk a gonosz pokolból”

Sajben Tímea kiállítása
„Kicsi korom óta rajzolok, az évek során több stílusba
és témába is belekóstoltam, de végül a portréknál

3.sz. újságunkban tájékoztattuk
olvasóinkat, hogy tavaly november
óta van lehetőség van a felnőttek
részére
néptánc
tanulásra
településünkön. Sajnos az újságban a
néptáncoktatás díja elírásra került. Az
oktatás havi díja helyesen 1.000.- Ft/fő.
Helyszín: Sarkadkeresztúr, Vendéglő nagyterme.
Időpont: minden héten: szombaton vagy
vasárnap 16 órától. Érdeklődni: Puskásné
Szatmári Klárinál, tel: 06-30/445-5930

Óvodai-iskolai térítési díjak befizetése a
Napközi Konyhán:
Június 6-7. 8-10 óráig
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL

Halálesetek: Lukácsi László (1938), Nagy
Mihályné (Szappanos Mária 1932), Elek Lajos
(1938).
Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják, hogy
halottaink emléke szívünkben él tovább. A Képviselőtestület őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt
hozzátartozóinak.

Lapzárta előtt érkezett meg a Békés-Manifest
Közszolgáltató Nonprofit Kft. értesítése, mely
szerint
mérlegelték
az
önkormányzat
hulladékszállítással kapcsolatos kérését. Idézet a
levélből: „Mérlegelve a lakosság terhelhetőségét és
személyes egyeztetésünk alapján az önkormányzat
által
vállaltak
betartásával,
miszerint
a
lakosságnak kiosztott hulladékgyűjtő edények közül
a második edényt begyűjtik, és a közszolgáltatónak
átadják, biztosítják a helyi ügyfélszolgálatot, a
szolgáltatási díj 2013. évben a következő módon
kerül megállapításra: Ürítési díj: 332,70
Ft/ürítés+ÁFA. Hulladéklerakási járulék: 70.Ft/hó/ingatlan. A második negyedéves számlákban
a kompenzációt végrehajtjuk.”
Fentiek alapján az éves bruttó díj 12.052.- Ft.

Születés: Szappanos Ferenc és Szabó Nikoletta
lánya Kinga Diána, Tiszai Miklós és Nagy Tímea
lánya Annabella, Valki István és Szilágyi Erzsébet
lánya Vanda.
A szülőknek gratulálunk, sok boldogságot kívánunk
gyermekük felneveléséhez.

Bakucz Péter polgármester

SARKADI JÁRÁSI HIVATAL és SZAKIGAZGATÁSI SZERVEI
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Sarkadi Járási Hivatal szervezeti
egysége

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Sarkadi Járási Hivatal Hatósági
Osztály
5720 Sarkad, Szent István tér 7.

8.00-12.00
13.0016.00

8.00-12.00

8.00 -12.00
13.00-16.00

8.00-12.00

8.00-12.00

Sarkadi Járási Hivatal
Okmányirodai Osztály
Sarkad Város Polgármesteri
Hivatala
5720 Sarkad, Kossuth u. 27.

8.00-12.00
13.0016.00

8.00-12.00

8.00-12.00
13.00-16.00

8.00-12.00

8.00-12.00

Járási Gyámhivatal
5720 Sarkad, Szent István tér 7.

8.00-12.00
13.0016.00

8.00-12.00

8.00-12.00
13.00-16.00

8.00-12.00

8.00-12.00

Járási Hivatal Munkaügyi
Kirendeltsége
5720 Sarkad, Szent István tér 24/2.

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-18.00

8.00-12.00

8.00-12.00

Ügysegéd Ügyfélfogadása
Seprenyi Zoltán
Sarkadkeresztúr Kedd: 12:30 -16:00

Kiadja: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Felelős szerkesztő: Dr. Tóth Albert jegyző. Szerkeszti:
Czégény Lajosné. A Keresztúri Hírek bejegyzett nyilvántartási száma: 2.2.4/338/2/2002.

