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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 9-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 

 

 

Jelen vannak: Bakucz Péter polgármester, Nagy Géza alpolgármester, 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 és Patkás Mária bizottsági 
tag  

 
 
 
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 7 fő jelen van.    
 
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Tokai Gábor és Nagyné Bondár Anikó 
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 7 szavazattal – 
ellenszavazat nélkül – egyhangúan Tokai Gábor és Nagyné Bondár Anikó képviselőket 
jegyzőkönyv hitelesítőnek, valamint Puskásné Szatmári Klára igazgatási előadót 
jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja. 
 

NAPIREND: 

1./ Rendelet módosítása 
 a. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015.  
    (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása 
 b. A szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésének helyi  
    szabályairól szóló 8/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet  
    módosítása 
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         Előadó: Bakucz Péter polgármester 

 

   2./ Döntés az Önkormányzati Konyha további működéséről 

         Előadó: Bakucz Péter polgármester 
 

3./ Döntés az Együttműködési megállapodás megkötéséről a 
       Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással 

         Előadó: Bakucz Péter polgármester 
 

4./A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program keretében 
      megvalósult vagyon kiadásával kapcsolatos döntés 

         Előadó: Bakucz Péter polgármester  
 
   5./ Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 pályázat benyújtásáról 
         Előadó: Bakucz Péter polgármester 

   

   6./ Bejelentések: 

   - Gyermekesély program – Biztos kezdet Gyermekház tájékoztató 

   - Szociális tűzifa szállítás megtárgyalása 

         Előadó: Bakucz Péter polgármester 

 

    

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérem, aki 
fentiekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 szavazattal – ellenszavazat nélkül – egyhangúan, a napirendi 
pontra tett javaslatot elfogadta. 
 
 
1. NAPIREND:     Rendelet módosítása 

a. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 
2/2015.  

             (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása 
b. A szociális célú tüzelőanyag támogatás 
igénylésének helyi  
szabályairól szóló 8/2016. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
 
Bakucz Péter polgármester: első napirendi pont, rendeletek módosítása. Először a 
szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletünk módosításával 
kapcsolatosan felkérném Jegyző Urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 



4 

 

Szokai Dániel jegyző: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Békés megyei 
Kormányhivatal törvényességi észrevétele alapján, valamint a jogszabályi és szervezeti 
változások miatt szükségessé vált a szociális rendelet módosítása. A rendkívüli 
települési támogatás gyakorlatilag nem köthető jövedelem határhoz. A temetési 
költségekhez nyújtott települési támogatás a rendkívüli települési támogatások 
kategóriájában tartozó támogatási forma. Hatáskörváltozás következett be az SZMSZ 
módosításával a településügyi és Humánpolitikai Bizottság 2016. december 18-án 
megszűnt. A hatáskör módosítást indokolja továbbá a sommás eljárásra vonatkozó 8 
napos határidő, mivel ellenérdekű fél, a szociális ügyekben nincs. A másik dolog, amit 
tavaly decemberben kapott meg az Önkormányzat megkapott egy törvényességi 
felhívást. Minden Önkormányzat meg kapta ezt a felhívást. Gyakorlatilag az, aki ezeket 
a kérelmeket elbírálja igazán nehéz helyzetben lesz, mert neki kell eldöntenie a szociális 
törvénnyel szinkronban, hogy ki mennyi összeget kaphat.  
 
Törvényességi észrevételt Jegyző Úr felolvasta.  
 
Bordás Sándor képviselő: minimum összeg is el lett törölve?  
 
Szokai Dániel jegyző: nincs határozva. Minden korlát el lett törölve, ami nálunk 
szabályozva volt.  
 
Bordás Sándor képviselő: az a törvény él még, hogy nem lehet elutasítani sem?  
 
Szokai Dániel jegyző: természetesen. 
 
Bordás Sándor képviselő: magyarul, ha tizenkétszer beadja, akkor minden alkalommal 
adható lesz neki?  
 
Szokai Dániel jegyző: A lényeg az, hogy azt valahogy bizonyítania kell, mi a rendkívüli 
élethelyzet. A szociális törvényben le van írva, mit tart rendkívüli élethelyzetnek, ezeket 
szabályozza, pl.: temetés, éhezés stb. 
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: azt szeretném mondani, mivel otthon is elolvastam 
az előterjesztést, hogy a Polgármester úrnak eddig is nagyon sok dolga volt, most meg 
van is, mivel ilyen helyzetben van a falunk. Azt gondolom, hogy ha hozzá naponta 
fogják vinni ezeket a kérelmeket és majd Ő járjon utána annak, hogy reális vagy sem 
ezek a kérelmek. Ő hogy fogja majd ezeket a helyén kezelni?  
 
Szokai Dániel jegyző: az előkészítés nem a Polgármester Úr feladata, hanem a szociális 
ügyintézőé. Polgármesterhez való telepítésnek a legfőbb indok, a 8 napos határidő. 
Semmi akadály nem lenne, egyrészt annak, ha egy bizottsághoz telepítjük, ha nem 8 
naponta kellene meghozni ezeket a döntéseket. Ez igen csak kivitelezhetetlen, hogy 8 
naponta ülésezzenek.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: én mégis azt gondolom, hogy szerintem ezt nem a 
Polgármester Úrnak kellene rá terhelni. Hanem azt javasolnám, vagyis 
indítványoznám, hogy állítsunk fel egy Humánpolitikai Bizottságot. Legyen csak 
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háromtagú, nem kell, hogy öttagú legyen. Háromszor 5.000.- Ft-os díjuk van. Szerintem 
nagyobb pénzeket is elosztogattunk már, nem hiszem, hogy ez az Önkormányzatnak 
olyan nagydolgot jelentene. Olyan embereket kell oda rakni, akik ismerik az embereket. 
Nagyjából tisztában vannak az emberek problémáival. Ezt a gondot le kell venni a 
Polgármester nyakából. Elég jól működött tavaly is szerintem. Nem hiszem, hogy 
gondot okozott volna. Ez a felhívás a szociális tűzifára is vonatkozik? Mindenre 
vonatkozik?  
 
Szokai Dániel jegyző: mivel nincsen Humánpolitikai Bizottság, így minden szociális 
kérdésre.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: azért mondom, most minden egyes tűzifa 
kérelemmel a Polgármestert terheljük?  
 
Nagy Géza alpolgármester: szerintem, maradjon a Polgármesternél ez a döntés, egy 
személyben, Ő döntsön mindenben. A múlt években el lett tőle véve minden pozíció, 
minden döntés. Úgy látom, hogy ezt vissza kell neki adni. Váljon az emberek szemében 
egy Bakucz Péterré, mint polgármester, és ezt kiírni mindenhová.  
 
Nagy Imre képviselő: szerintem, a Polgármester nem attól lesz polgármester, mert Ő 
dönt a szociális kérdésekben.  
 
Nagy Géza alpolgármester: ez a Te véleményed.  
 
Nagy Imre képviselő: azért mondom, hanem a felelősség a döntésben.  
 
Bordás Sándor képviselő: megkérdezném az Alpolgármester Úrtól, hogy ezelőtt két 
éve, mikor elvették a Polgármester úrtól ezeket a hatásköröket, mi volt az alapja?  
 
Nagy Géza alpolgármester: nem tudom.  
 
Bordás Sándor képviselő: itt volt Ön is és nagyon jól emlékszik rá. Elmondom, hogy mi 
volt a döntés alapja, hogy fél évet sem írtunk még és az éves költségkeretünknek a 
háromnegyedét kiosztotta a Polgármester. Azt hiszem a Humánpolitikai Bizottság az 
éves előirányzatot egész évben tudta tartani. Annak semmi értelmét nem látom, mivel 
azt tudja mindenki, hogy a Polgármester Úr nagyon jó szívű és nem tud nemet 
mondani, és az erre a célra előirányzott költségvetést nem biztos, hogy tudja majd 
tartani. A költségvetés melyik terén fog elvenni pénzeszközöket erre a célra?  
 
Nagy Géza alpolgármester: nem fogok hozzászólni, ez az egy. Mennyi pénz lett eltéve a 
Falunapra? Gondolkodjál csak el, nem vagy Te buta ember. 1,5 millió forint. Mennyibe 
került a Falunap?  
 
Bordás Sándor képviselő: számlákkal bizonyítja, akkor elhiszem. Bemondásra azt 
mondom 1,2 millió volt.  
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Nagy Géza alpolgármester: én neked már nem bizonyítok semmit. Ennyi lett volna a 
hozzászólásom.  
 
Bakucz Péter polgármester: tárgytól elkanyarodtunk, térjünk ide vissza. Kérdezem a 
többi képviselőt, hozzászólás, észrevétel van-e?  
 
Tokai Gábor képviselő: az egyik irányból azt kérdezném meg a Polgármester Úrtól, 
hogy Ő hogy látja? Teljesíthető ez a feladat? A másik, pedig az, hogy arra szükségét 
látja-e, hogy egy kisebb apparátus ezekben a döntésekben előkészítse a döntési 
helyzetet? 
 
Bakucz Péter polgármester: a jogi oldalát a dolognak Jegyző Úr elmondta. Magam 
részéről azt gondolom, ha megfelelően elő van készítve, akkor én ezeket a kérelmeket el 
fogom tudni bírálni. Kereteim vannak, költségvetés szabja meg ezeket. Nyilván testületi 
ülést követően, következő testületi ülésen az első napirendi pont a „jelentés a két 
testületi ülés közt meghozott döntésekről” egy tájékoztatás. Ez mindig része a 
polgármesteri kötelezettségnek. Ott szóba fog kerülni, hogy a két ülés közt mennyi 
pénz került részemről kiosztásra. Nyilván, ez el is hangzott, hogy ezért egy személyben 
vagyok a felelős, ezért én felelek. Magam részéről javaslom, meghallgatva itt a 
fűvéleményeket, hogy ez maradjon az én hatáskörömben. Későbbiekben, esetleg ha úgy 
látja ezeket a testület, hogy nem jól működik, akkor újra megtárgyaljuk, mert nyitott 
vagyok arra is, hogy akár egy bizottság tárgyalja meg ezeket a kérelmeket. A szociális 
tűzifakérdéssel kapcsolatban, ott rendelet szabályozza magának az osztásnak a dolgait. 
A bejelentések napirendi pontnál szerettem volna elmondani, hogy jelen pillanatban 85 
kérelem érkezett be. Az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe véve, mindig háromszáz 
feletti kérelmek voltak.  Jelen pillanatban úgy van meghatározva, rendelet alapján, hogy 
1 -2 köbméter fáról beszélünk, amit osztani fogunk. Ami úgy alakul, hogy hónap végén, 
második felében több település rendeletét megnézve, nekem is lenne javaslatom, 
indítványom, akár rendeletmódosítással kapcsolatosan is. A tűzifa mennyiségét 
figyelembe véve, akár lehetne olyan módosítás is, hogy életkortól függően, 70 év 
felettiek is kapjanak egy köbméter fát. ezzel kapcsolatosan nekem vannak 
észrevételeim. Jelenleg várom azt, hogy a kérelmek hogy és milyen mennyiségben 
érkeznek meg. Az első napirend kapcsán az én javaslatom, hogy ezt fogadjuk el, 
próbáljuk meg. Nézzük meg a költségvetést, mennyi pénzeszköz maradt. Végleges 
költségvetés március – április magasságában lesz, erre az évre vonatkozóan.  
 
Szokai Dániel jegyző: volt egy képviselői indítvány. Először a képviselői indítványt 
kellene megszavazni.  
 
Bakucz Péter polgármester: Nagyné Képviselő Asszony indítványozta, egy kisebb 
létszámú Humánpolitikai Bizottság létrehozását. Szavazásra bocsájtom. Aki támogatja 
ezt a Képviselői indítványt, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
 
A képviselő-testület – 3 igen, 4 nem szavazattal - az alábbi határozatot, elutasítja:   
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9/2017. (I.9.) számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  
kisebb létszámú Humánpolitikai Bizottság megalakulásának 
javaslatát, elutasította.  

 
   Felelős: Bakucz Péter polgármester 
   Határidő: azonnal  
 
Bakucz Péter polgármester: a napirendi pontnak megfelelően, én támogatnám az a. 
pont elfogadását. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület – 4 igen, 3 nem szavazattal - az alábbi határozatot, elfogadja:   
 

2/2017. (I.9.) számú önkormányzati rendelet: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) 
önkormányzati rendelet módosítását, elfogadta.  

 
   Felelős: Bakucz Péter polgármester 
   Határidő: a rendelet 2017. január 9. napján kerül kihirdetésre.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi.  
 
Bakucz Péter polgármester: a napirend b. pontját, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  
 
A képviselő-testület – 4 igen, 3 nem szavazattal - az alábbi határozatot, elfogadja:   
 

3/2017. (I.9.) számú önkormányzati rendelet: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésének helyi 
szabályairól a 8/2016. (XI.30.) önkormányzati rendeletmódosítást, 
elfogadta.  

 
   Felelős: Bakucz Péter polgármester 
   Határidő: a rendelet 2017. január 9. napján kerül kihirdetésre.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi.  
 
 
2. NAPIREND:     Döntés az Önkormányzati Konyha további  
      működéséről 
 
 
 
Bakucz Péter polgármester: második napirendi pont, ami szóbeli előterjesztés lesz, 
döntés az Önkormányzati konyha további működéséről. December közepén, akik az 
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előző testületben benne voltak, vagy akár külsős tagként jelen voltak, szó volt arról, 
hogy észrevételezést kaptunk a felsőbb szervektől. Arra vonatkozóan, hogy az 
Önkormányzat 2017. január 1-t követően, úgy mond, nem vonhatja saját hatáskörben, 
szakfeladatként napközi konyháját. Első sorban a gyermekvédelmi dolgok védelme 
miatt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény normatíváját, abban az esetben tudja 
lehívni úgy, mond az Önkormányzat, amennyiben nem az Önkormányzat része, hanem 
egy önálló költségvetési szervhez tartozik. Akkor tűzoltásként, úgy határoztunk, hogy a 
konyha kerüljön az óvoda intézményhez közös költségvetési szervként. Ez által 
elkerültük azt, hogy az első negyedéves normatívát ne tudjuk megigényelni. Viszont 
javasolnám, hogy a konyha önálló költségvetési szervként működjön a továbbiakban. 
Ennek több előnye lenne, akár egy falunapi rendezvény kapcsán, maga az intézmény 
tudna kitelepülni. Kellő engedélyek beszerzésével, saját magunknak tudnánk hasznot 
termelni, amiből csak profitálna az Önkormányzat is. Mindezek mellett volt már szó 
testületi üléseken, különböző programok – közfoglalkoztatási programok – kapcsán, a 
megtermelt áruk, javaknak beszállítása a konyhára. Ezek átszámítása, nyilvántartása is 
útjára indult. Így, mint önálló költségvetési szerv a gazdálkodás szempontjából, itt sem 
lenne ez utolsó. Kíváncsi lennék a képviselők véleményére. Azt gondolom, önálló 
költségvetési szervként, nagyobb hasznára válna az Önkormányzatnak.  
 
Nagy Imre képviselő: nem voltam benne még akkor a testületbe, mikor egyesült a 
konyha az óvodával. Vagyis nem is tudom egyesült vele?  
 
Szokai Dániel jegyző: elvi döntést hoztunk.  
 
Nagy Imre képviselő: ahogy mondod, így biztos az, hogy a konyha gazdaságosan 
üzemeljen?  
 
Bakucz Péter polgármester: nem keveredik a két szervezetnek a működése, a 
költségevetése.  
 
Nagy Imre képviselő: így nem lát bele az ember a dolgokba. Eddig úgy működött? 
Gazdaságosan működött a konyha, vagy az óvoda nem működött gazdaságosan? 
Azért, hogy most külön kell venni?  
 
Bakucz Péter polgármester: ez egy gyors döntés volt. Az elmúlt években a 
gyermekétkeztetés után tudjunk normatívát igényelni.  
 
Nagy Imre képviselő: na, most a normatíva miatt volt ez?  
 
Bakucz Péter polgármester: igen a normatíva miatt volt ez. Mert ha nem döntöttünk 
volna, hogy önálló költségvetési szervhez csatlakozzon, abban az esetben az első 
negyedévben nem tudtunk volna igényelni. Utólagosan az első negyedévet követően, 
azt az információt adták az Államkincstárnál, hogy vagy megkaptuk volna, vagy nem. 
Ezért kellett meghozni, gyorsan ezt a döntést. Három lehetőség volt decemberben. Az 
egyik az volt, hogy önálló költségvetési szervként az óvoda jöhetett volna. Másik, a 
Kötegyán - Sarkadkeresztúr Községek Szociális Feladatellátó Társulásához integráljuk. 
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Itt azt is szeretném megjegyezni, hogy Kötegyán település ettől elállt, hiszen ott is 
elsődlegesen az óvodához integrálták. Harmadik, pedig az önálló költségvetési 
szervként működtetni, amit most felvázoltam.  
 
Bordás Sándor képviselő: szeretném megkérdezni, az óvoda is önálló költségvetési 
szerv lesz?  
 
Bakucz Péter polgármester: igen, de az eddig is az volt.  
 
Bordás Sándor képviselő: kérdezem, hogy most akkor úgy lesz, hogy a költségvetésben 
meghatározzunk a konyha részére egy bizonyos összeget?  
 
Szokai Dániel jegyző: ugyan úgy, mint korábban az óvoda, hogy önálló költségvetési 
szerv. Most pedig lesz az önkormányzatnak még egy önálló költségvetési szerve, a 
konyha.  
 
Bordás Sándor képviselő: ezt nem lehetne maszekba kiadni? Mondjuk, kiadnánk az 
élelmezésvezetőnek, hogy vegye ki, és akkor gazdálkodna.  
 
Szokai Dániel jegyző: minden megtehető, amit az Önkormányzati törvény megenged. 
Azt hogy vállalkozásba adja, azt nem. Viszont azt igen, hogy vállalkozótól vásárolja 
meg az árut, azt már igen.  
 
Bordás Sándor képviselő: mint a tálalókonyha, vagy valami hasonló?  
 
Szokai Dániel jegyző: igen. Ez a lehetőség felmerült korábban is.  
 
Nagy Imre képviselő: akkor ezt a Szervezeti Szabályzatot is módosítani kell?  
 
Szokai Dániel jegyző: igen. 
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: mennyibe fog kerülni nekünk ez a módosítás? Én itt 
ültem decemberben is, sokunkkal ellentétben, és akkor azt beszéltük, hogy azért nem 
csináljuk azt, mivel az pénzbe kerülne az önkormányzatnak. 
 
Szokai Dániel jegyző: nem. Időben fog ez sokba kerülni. Időben azért volt ez fontos 
akkor meghozni ezt a döntést, mivel a Miniszter december 23-án döntött a normatívák 
leosztásáról. Ezért kellett sürgősen egy nyilatkozat.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: érdeklődtem a környező településeknél, és mindenki 
hozzácsatolta valamely meglévő intézetéhez. Nem nagyon hallottam azt, hogy önállóan 
működik. Viszont én arra emlékszem, hogy azt beszéltük, hogy anyagilag nem lesz az 
jó, ha önállóként üzemeltetjük. Lehet, hogy rosszul emlékszem.  
 
Bordás Sándor képviselő: most így anyagilag mennyivel bukunk nagyobbat?  
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Szokai Dániel jegyző: az, hogy az óvodánál van, vagy önálló intézményként működik, 
az semmit nem befolyásol.  
 
Bordás Sándor képviselő: de akkor itt már intézményvezető pótléktól kezdve mindent 
számolni kell.  
 
Szokai Dániel jegyző: eddig is meg volt.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: akkor milyen változás lesz?  
 
Szokai Dániel jegyző: a változás az lesz, hogy önálló adószámmal fog rendelkezni a 
konyha, nem pedig az önkormányzat adószámával. Az intézménynek vezetőjének 
viszont már kinevezésében, ez már jelent változás. Hiszen eddig is vezetője volt, de 
innentől kezdve ki kell nevezni. Eddig ezt nem kellett. Természetes, legfeljebb 5 évre. 
Önálló költségvetési szervként fog szerepelni, viszont a gazdálkodása továbbra is itt fog 
történi.  
 
Bakucz Péter polgármester: jelen esetben, viszont, hogy időközben vagyunk, nem egy 
megszűnő vagyis lejáró dologról beszélünk, így most 1 évre kell megbízni a vezetőt.  
 
Szokai Dániel jegyző: mivel a törzskönyvbe be sem jegyzik úgy, hogy nincs vezető. A 
vezetői pályáztatásról a Kjt. szerint vannak határidők megszabva. Viszont arra 
lehetőség van, ha évközben alakítunk költségvetési szervet, hogy 1 évre megbízzuk a 
vezetőt.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: ha jól érte, most 1 évre meg kell bízni az 
élelmezésvezetőt, közben ki kell majd írni egy pályázatot.  
 
Szokai Dániel jegyző: igen. Mikor lejár az 1 év, meg kell pályáztatni a vezető helyét. A 
dolgozókat is át kell forgatni erre az önálló költségvetési szerv helyre, mivel innentől 
kezdve munkáltatói jogköre is van.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: Diósiné, hogy látja ezt a dolgot, mivel Ő az illetékes 
ebben.  
 
Diósi Károlyné bizottsági tag: megpróbáltam ennek is utána nézni a kollégák körében. 
Minden településnek ez problémát okozott, ahol eddig nem önálló költségvetési 
szervként üzemel a konyha. Eddig csak sarkad volt ebben precedens, de Zsadány 
önálló, Körösnagyharsány gondolkodik, hogy újra megnyitja a konyháját önálló 
költségvetési szervként. Geszt, Mezőgyán is ugyanígy tett. Szerintem ez egy járható út. 
Eddig is az önkormányzatnak voltunk a gazdálkodó egysége, ezért igazán nem lehetett 
kimutatni, hogy mi az, ami mínusz, mi az, ami plusz. Ha valami önálló költségvetési 
szervként működik, akkor viszont ezek kimutathatóak, hogy most mínuszt vagy pluszt 
hoz.  
 
Szokai Dániel jegyző: bizonyos tételek ide-oda való könyvelése ezzel megszűnik.  
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Bordás Sándor képviselő: tehát ezzel nem lesz olyanok, mint eddig, hiába volt 
bevételed, bement a közösbe, és a beszállítókat így kellett kifizetni?  
 
Nagy Imre képviselő: mivel önálló költségvetési szerv lesz, itt ezek kimutathatók.  
 
Szokai Dániel jegyző: mivel önálló adószáma lesz, itt a bevétel és a kiadási oldal is az 
intézményt terheli, nem pedig az önkormányzatot. Egyfajta nagyobb felelősségvállalás 
is van ebben. Magában a pénzügyünkben nem lesz nagy átalakulás, meg kell, nyissunk 
egy újabb egységet és az a három szakfeladat átkerül majd oda. Az önkormányzat 
SZMSZ-ében, ami a múltkor meg lett módosítva ezek már abba belekerültek, mivel 
önkormányzatnál ezek a szakfeladatok nem maradhatnak, január 1-gyel. Elkészítettem 
az Alapító okiratot az már meg van. Kérdés az, hogy mi a testület akarata ebben az 
ügyben.  
 
Bakucz Péter polgármester: külön álló egységként a költségvetésben meg kell szabni 
mindent, a mi várható bevételként, mennyi normatíva hívható lesz, menyi kiadás 
várható. Egyéb kérdés, észrevétel?  
 
Tokai Gábor képviselő: én csak véleményezni tudom, hogyha keretek közzé szorítjuk 
ezeket a költségvetéseket, akkor itt az látom, amit Diósiné is mondott, hogy átláthatóbb 
lesz minden.  
 
Bakucz Péter polgármester: amennyiben több észrevétel nincs, akkor szavazásra 
bocsájtanám. Aki azzal egyetért, hogy az óvoda intézete alól kivéve, saját önálló 
költségvetési szervként hozzuk létre a napközi konyhánkat, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  
 
A képviselő-testület – 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot, elfogadja:   
 

10/2017. (I.9.) számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  
Napközi Konyhát önálló költségvetési szervként kívánja 
üzemeltetni. 
Ennek értelmében a 100/2016. (XI. 30.) Kt. határozatát visszavonja. 
 
Egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.   

    
    

Felelős: Bakucz Péter polgármester, Szokai Dániel jegyző 
   Határidő: azonnal  
 
 
Bakucz Péter polgármester: akkor új alapító okirat elkészítése szükséges?  
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Szokai Dániel jegyző: nem egy új kell, hanem az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy 
tétel nincs benne rögzítve, a vállalkozási tevékenység. Aki ebben segítségünkre lehetne 
a Kincstárnál, az most sajnos nem dolgozott. Itt van elkészítettem, meg lehet nézni.  
 
Az Alapító okirat ki lett osztva.  
 
Gyakorlatilag van egy alapító okirat a kezünkben, ami egy kötött formátum. 
Gyakorlatilag 1.1-ben lenne az új költségvetési szerv megnevezésben. Kicsit 
módosítottam a korábbi elképzelésünk Sarkadkeresztúri Önkormányzati Konyha lenne 
a szervnek a megnevezése. Rövid neve Sarkadkeresztúri Konyha. Költségvetési szerv 
székhelye: Rákóczi út 10. Nincs telephelyünk. A költségvetési szerv alapítási dátuma a 
mai nap lenne. Jogosult szerv a Képviselő-testület, illetve annak székhelye meg van. 
Irányítás, felügyelet mindkét esetben a Keresztúri Önkormányzat Képviselő-testülete. A 
költségvetési szerv tevékenysége, önkormányzati törvényben meghatározott ellátási 
formák. Itt lenne a szakágazat TEOR számának a feltüntetése, egyéb vendéglátás. 
Költségvetési szerv alaptevékenysége, gyakorlatilag következik a kormányzati 
funkciók, illetve az, hogy életkori sajátosságnak megfelelő étrend összeállítása, ételek 
megfelelő minőségű és mennyiségű készítése. Itt lenne majd a 4.6-ban a vállalkozási 
tevékenység, hogy folytatunk, vagy nem folytatunk. Ha viszont nem folytatunk, akkor 
van egy ilyen, hogy szabad kapacitás lehetőség, hogy mi legyen azon étkezőkkel, akik 
nem munkahelyi vendégétkezők, nem gyermekek, nem szociális étkezők, hanem 
úgymond az utcáról bejövő ember, aki itt szeretne étkezni. Ez arra van, hogy ezeket 
hogy kezeljük. Erre nem tudtam választ kapni, hogy ezt hogy vegyük, végzünk 
alaptevékenységen kívül vállalkozói tevékenységet, vagy belefér az, hogy szabad 
kapacitás terhére egyéb vendég étkeztetés biztosítása címen. Erre szerdán tudnak 
leghamarabb választ adni nekünk. Költségvetési szerv vezetője, az élelmezésvezető. 
Képviselő-testület pályázat útján határozza meg, 5 évre bízza meg. Kinevezésére a Kjt. 
vonatkozik. Erről szólna. Ehhez kellene meghozni a döntést, hogy legyen amennyiben 
lehet, vállalkozói tevékenység, illetve a vezető megbízásáról. A döntés a Képviselő-
testületre bízom.  
 
Bakucz Péter polgármester: szerintem a vállalkozási tevékenység legyen benne. Akár a 
Falunap alkalmával ki tud települni és szolgáltatást nyújtani.  
 
Tokai Gábor képviselő: az lenne a fő cél, hogy a falunak plusz pénzt hozzon.  
 
Bordás Sándor képviselő: ha most vállalkozásként csinálja, folytat ilyen tevékenységet. 
Ha most megszabunk neki x összeget egy költségvetési évre, és nagyon jól sikerül, azaz 
év, rengeteg helyre ki tudunk pakolni, rengeteg ebédet el tudunk adni, ezekből bevétel 
származik. Ezek elszámolás kötelesek, és annyival kevesebb lesz a költségvetésből 
rászámolva.  
 
Bakucz Péter polgármester: növeli a bevételi oldalt, ez bevételként fog jelentkezni.  
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Szokai Dániel jegyző: bevételként fog jelentkezni, amiről majd a Képviselő-testület 
dolga, hogy határozzon. Egy kikötés van, hogy az intézményre kell költeni, vagy pedig 
azt mondja, hogy a következő év élelem beszerzésébe forgassuk át.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: véletlenül ez a forma, hogy önálló költségvetési 
szerv, nem sikerül, akkor lehet-e ezen későbbiekben módosítani?  
 
Szokai Dániel jegyző: természetesen, bármikor. Amikor a Képviselő-testület úgy 
határoz, évközben, minden további nélkül megteheti. Módosíthatja, visszavonhatja.  
 
Bakucz Péter polgármester: aki ebben a formában az Alapító okirat módosítását 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület – 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot, elfogadja:   
 

11/2017. (I.9.) számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  
Sarkadkeresztúr Önkormányzati Konyha Alapító okiratát elfogadja.  
 
Egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.   

    
   Felelős: Bakucz Péter polgármester, Szokai Dániel jegyző 
   Határidő: azonnal  
 
 
Bakucz Péter polgármester: a Sarkadkeresztúri Önkormányzati Konyha, mint önálló 
költségvetési szerv, Diósi Károlyné élelmezésvezetőt 2017. december 31-ig vezetői 
feladattal megbízza. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem, jelezze.  
 
A képviselő-testület – 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot, elfogadja:   
 

12/2017. (I.9.) számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Sarkadkeresztúr Önkormányzati Konyha, mint önálló költségvetési 
szerv, Diósi Károlyné Mihucz Irén Julianna élelmezésvezetőt 2017. 
február 1-től - 2017. december 31-ig vezetői feladattal megbízza. 

 
   Felelős: Bakucz Péter polgármester 
   Határidő: azonnal  
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3. NAPIREND:  Döntés az Együttműködési megállapodás megkötéséről a 
Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással 

 
 
 
Bakucz Péter polgármester: korábbiakban már önkormányzatunkon belül volt egy 
kezdeményezés, amit a korábbi Képviselő-testület kérte, hogy ezt az együttműködést a 
KBC-vel szüntessük meg. Ismételten behoztam a Képviselő-testület elé, mivel jelen 
pillanatban Sarkadkeresztúron nincs úgymond pályázatíró, nincs az Önkormányzatnak 
pályázati referense. Jogszabály kimondja, hogy pályázatok írásában, lebonyolításában 
olyan közreműködő cégek járhatnak köbe, amelyek Önkormányzati Társulásból állnak. 
Nekünk van együttműködési megállapodásunk a Békés Megyei Önkormányzattal. 
Szintén pályázatokat ír és készít elő, de elsősorban a TOP-os pályázatokon belül. 
Viszont a többi pályázati lehetőségekre nincsen rálátása. Erre hivatott, hogy időközben 
telefonon a KBC már megkeresett minket, és ismételten szeretnék, ha az újonnan 
megalakult testület ismételten csatlakoznánk hozzájuk. mivel törvény kimondja, a 
pályázatokkal kapcsolatosan, hogy az elmúlt évekkel és gyakorlatokkal szemben, 
úgymond a projekt menedzsment kiszorításra kerül, mivel ez rengeteg pénzbe került ez 
idáig. Tehát az előbb említett Önkormányzati Társulási szervek jogosultak arra, hogy a 
pályázaton belül elkülönített bizonyos százalékokra ők legyenek jogosultak. Innentől 
kezdve külsős egy személyes, vagy kisebb vállalkozások kiesnek erről a piacról. 
Kimondottan az önkormányzati társulások, összefogó szervek lesznek ildomosak a 
pályázatok kezelésére. A több lábon állás szempontjából célszerűnek tartanám, hogy a 
Megye mellett, a KBC-vel is megkössük ezt az együttműködési megállapodást. Röviden 
ennyiben szerettem volna tájékoztatni a jelenlévőket, és kérem, támogassák a Közép 
Békés Centrummal történő együttműködést. Hozzászólás, észrevétel?  
 
Bordás Sándor képviselő: kérdésem lenne, ebben a KBC-ben melyik Önkormányzatok 
álltak össze?  Kérdésem az lenne, hogy amiről beszélt Polgármester, hogy a z a haszon, 
ami lecsapódik, ezeket különböző települések fogják benyelni, különböző emberekhez 
fog majd ez kerülni, vagy hova kerülnek ezek a pénzek?  
 
Bakucz Péter polgármester: hét alapító tagja volt, ha emlékezetem nem csal, ezek 
nagyvárosok. Benne van Sarkad, Gyula, Békéscsaba, Mezőberény, Gyomaendrőd, 
Békés, Vésztő. Ennek az Önkormányzati Társulásnak van egy munkaszervezete. 
Ugyanúgy, mint a Sarkadi Kistérségi Társulásnak, de annak is van egy különálló 
szervezete, de a törvényességi felügyeletet, a jogszabályi háttereket elvégzi. Ez egy 
önfenntartó mechanizmus, és maga a munkaszervezet az, aki ellátja ezeket a 
feladatokat és kiszolgálja úgymond ezeket a településeket. Tehát, itt létre lett hozva egy 
szervezet hét nagyváros közreműködésével, ők vannak benne. Ehhez a tulajdonosi 
közösséghez társult be másik 40 vagy 42 önkormányzat.  
 
Szokai Dániel jegyző: 2020 évig bezárulva, mivel úgy szól a megállapodás.  
 
Bordás Sándor képviselő: gyakorlatilag ebben a hét önkormányzati szerv 
költségvetésében fog belekerülni a mi pénzünk is?  
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Bakucz Péter polgármester: nem önálló jogi személy. Nincs ilyen dolog. Nyilván 
pályázati lehetőségek, amit most is megküldtek, tájékoztató jönni fog, mivel ahogy az 
alakuló ülésen is mondtam, hogy csak 100%-os pályázatokat részesítjük előnyben. De 
nézni, kel azokat is, amik kisebb önerővel bírnak és a település jövőjét szolgálja, azt 
gondolom, ezekkel élni kell. Ezt majd az ötös naprendi pontban kellene tárgyaljuk. Így 
működik a Megyénél is, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ott csak a TOP-os 
pályázatokért, tehát a területi fejlesztésekért felelősek, jelen pillanatban.  
 
Nagy Imre képviselő: most, ha jól veszem, akkor nekünk nincs pályázatírónk?  
 
Bakucz Péter polgármester: településszinten nincs.  
 
Nagy Imre képviselő: KBC kimondottan Keresztúr fazonjára készíti el a pályázatokat?  
 
Bakucz Péter polgármester: pályázati lehetőségekhez mérten.  
 
Nagy Imre képviselő: az elosztás az milyen arányban lesz? Mondjuk, nyer egy 
pályázatot és abból mennyi kerül ide?  
 
Bakucz Péter polgármester: például a „traktor pályázatot” mondom, ez majd az ötös 
napirendi pontban lesz megtárgyalva. Megnyerhető összeg 10 millió forint, 5 % önerő. 
tehát 5 %-ot kellene, mellé tegyünk. Ebben a pályázatban körülbelül 200.000.- Ft a 
pályázat írás és a projekt menedzsment. Ezt a pénzt a pályázatból kiveszik. Ők 
számláznak le az állam irányába.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: Képviselő Úr nem ezt kérdezte. Nem jól tette fel a 
kérdést, de én tudom, hogy mit szeretett volna megkérdezni.  
 
Nagy Imre képviselő: mondjuk, nyer egy pályázatot, például, 500 méter kerékpárút 
építését. Azt hogy osztják el?  
 
Bakucz Péter polgármester: nem-nem. Ez településre szabott. A pályázatokat külön- 
külön településekre írják meg. Tehát ha megnyer nekünk egy pályázatot, az egy az 
egyben a miénk.  
 
Tokai Gábor képviselő: nem tudom, hogy jól látom-e? Azt gondolom, hogy fentről 
kiírják a pályázatokat, hogy milyen területeken lehet pályázni. Ezt a KBC továbbítja az 
önkormányzat felé. Az önkormányzat megvizsgálja, hogy ezekből a pályázatokból, 
melyek azok a pályázatok amik érdekelnek minket egyáltalán. Ezek közül a pályázatok 
közül valami minket érdekel, akkor is mi fogjuk azt eldönteni, hogy azt szeretnénk 
vagy sem. Nem tudom, hogy jól látom-e?  
 
Bakucz Péter polgármester: ez így van. Azt gondolom, hogy mindenkörben 
átbeszéltük. Szavazásra bocsájtanám. Aki azzal egyetért, hogy a Közép Békés 
Centrummal történő megállapodásunkat, kérem, jelezze.  
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A képviselő-testület – 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal - az alábbi határozatot, 
elfogadja:   
 

13/2017. (I.9.) számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közép Békés területfejlesztési Önkormányzati Társulással (5600. 
Békéscsaba, Szent István tér 7.) a 2014-2020-as programozási 
időszak pályázatainak megvalósulásában történő 
együttműködésről szóló megállapodást a határozat melléklete 
szerint elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

 
   Felelős: Bakucz Péter polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
4. NAPIREND:     A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program  
      keretében megvalósult vagyon kiadásával  
      kapcsolatos döntés 
 
 
 
 
Bakucz Péter polgármester: negyedik napirendi pontban az előterjesztésnek 
megfelelően kérem a jelenlévőket, hogy szavazzák meg a napirendi pontot. Annyit 
szeretnék még hozzáfűzni, hogy a döntés 2016. december második felében lett volna 
időszerű, de nálunk akkor még az időközi választás miatt nem állt fel az új testület. Így 
ennek kapcsán egy nyilatkozatot voltam köteles kiadni az Ivóvízminőség-javító 
program keretén belül a projekt menedzsment irányában, mivel itt nagyon nagy 
összegekről volt szó, és a vagyonnyilvántartásba a településekre eső részt fel kellett 
vezetni. Ezzel kapcsolatban, esetünkben ez a vagyon, 132.825.073.- Ft-ot képvisel. erre 
kell beállítani az önkormányzati vagyont. Nyilatkozni kellett erről, mivel testületi 
határozat akkor nem születhetett. Kötegyánban a pénzügyes kollégák ezt az ügyet 
elindították, a rendszer nyitva van. Viszont a Közép-Békési Társulás ránk vár, hogy ezt 
a dolgot egy határozattal lezárjuk. Annyi dolog van még, hogy a holnapi nap folyamán 
a könyvelés szempontjából lesz egy tájékoztató, amin szintén a pénzügyes kollégák 
részt fognak venni rajta, hogy mi úton kell ezt a nem kis vagyont beépíteni az 
önkormányzati vagyonba. Utólagosan kérem a testületet, hogy ezt a határozati 
javaslatot támogassák.  
 
Nagy Imre képviselő: nekem lenne egy kérdésem. Itt írja, hogy „a projekt keretén belül 
megvalósult beruházást a fenntartási időszak végéig, de legalább öt éves időtartamban 
működteti.” Ez mit jelent? Mik ezek, amit működtetni kell 132 millió értékben?  
 
Bakucz Péter polgármester: maga a településre eső vagyon. Az a csőrendszer, amit 
elvezetek itt a tanyáknál, végig a település körül ivóvízrendszerek. Ezeket maga a 
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munkaszervezet üzemelteti, ez nálunk csak vagyonként jelenik meg, mivel 
közigazgatási területünkön megy keresztül ez a csőrendszer.  
 
Bakucz Péter polgármester: esetleg van-e még hozzászólás, észrevétel? Amennyiben 
nincs, aki támogatja ezt a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület – 7igen szavazattal - az alábbi határozatot, elfogadja:   
 

14/2017. (I.9.) számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Békés 
Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű, támogatott projekt beruházás során 
keletkezett vagyon átadás-átvételét a következők szerint:  
 

1. A vagyon ellenérték fejében történő kiadása helyett, a forrásbiztosítás nehézségei 
miatt a korábbi megállapodástól eltérően a beruházó „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által a Viziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 8.§ (3) bekezdése alapján kerül sor térítésmentes 
átadás keretei között. 

2. Az Önkormányzat ismeri a projekt megvalósulására vonatkozó támogatási 
szerződést és tudomásul veszi, hogy a Projekt keretében megvalósult beruházást 
a fenntartási időszak végéig, de legalább öt éves időtartamban működtetni kell. 
Az Önkormányzat – mint a megvalósult beruházás résztulajdonosa- az 
üzemeltetőn keresztül gondoskodik az üzemeltetési feladatok ellátásáról és ezen 
kötelezettség teljesítéséről.  

3. A közös tulajdon feletti rendelkezés ügyében a település átadási pontján belüli 
közös tulajdon kapcsán az érintett települési önkormányzat felhatalmazást kap -
a tulajdonjog átruházás kivételével- a tulajdonrészhez kapcsolódó közös tulajdon 
képviseletére.   

4. Az Önkormányzatot illető és a vagyonkiadás során közcélú adományként 
megkapott vagyoni hányadot a 2014. januári Konzorciumi Megállapodás 1. sz. 
melléklete szerint kell nyilvántartásba venni. A nyilvántartásba vett vagyon 
értékét az ECOELINE Zrt. vagyonértékelése szerint kell meghatározni. Az 
Önkormányzatot a projekt során megvalósult vagyon 39/10.000-ed tulajdona 
illeti meg. Ez a vagyonértékelés szerint 132.825.073,- Ft értéket képvisel. 

5. Az Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a fenti 
tartalmú Konzorciumi megállapodás III. számú kiegészítésnek aláírására. 

 
 Felelős: Bakucz Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 
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5. NAPIREND:  A Döntés a VP6-7.2.17.4.1.216 pályázat benyújtásáról  
 
 
Bakucz Péter polgármester: az előbb említett KBC-s történet, de itt igazából nem ez a 
lényeg, hanem maga az, hogy a vidék fejlesztési program keretén belül január 6-tól egy 
erőgép és hozzátartozó alap felszerelés pályázatára. 95 %-os maga a pályázat, 5 % 
önerőt kell biztosítania az önkormányzatnak, amennyiben a pályázat nyer. Azt 
gondolom, hogy ez még a költségvetésünkből hozzá tudjuk rakni, amennyiben 
nyerünk. Ha nyer és nincs pénzünk, még akkor sem késő visszamondani. Azt 
gondolom, hogy ezen a pályázati lehetőségen el kellene, induljunk, a külterületi 
földutjaink rendbetétele céljából. Akár egy függesztett vagy vontatott gréderrel, 
szerintem nem lenne egy utolsó történet. Akár vitára, vagy véleménynyilvánításra 
bocsájtom a jelenlevők irányában, ezt az ötös napirendi pontot.  
 
Bordás Sándor képviselő: kérdezném, hogy ál ez a pályázat már? A pályázat be van 
már nyújtva?  
 
Bakucz Péter polgármester: most kellene, döntsünk róla. A pályázat elő van készítve. 
Január 6-val nyílt meg a pályázati lehetőség 1 hónap van rá, hogy be lehessen nyújtani. 
Az alap dokumentációk már itt vannak. Arra várunk, hogy induljunk vagy sem rajta. 
Ezt kellene a testületnek most eldöntenie. Itt van a melléklete, próbáltam rajta kijelölni, 
de nem színesben van rajta. A célterület vonatkozásában 10 millió a kinyerhető 
pályázati támogatás. Ugye mi a halmozottan hátrányos helyzetű kistérségben vagyunk, 
ez a sarkadi - mezőkovácsházi terület. 95 %-os a pályázat. Önállóként gondolnám, hogy 
indulnánk rajta. Célterület, maga az önkormányzati külterületi utak rendbetétele. A 
másik célterület, amire még pályáznánk, vontatott és függesztett munka és erőgépek. 
Kizárólag traktor, ami beszerezhet pályázat keretében.  
 
Nagy Imre képviselő: nem vagyok jártas ezekben a gépekben. Mi célszerű? Traktort és 
munkagépet venni, vagy egy komplett önjáró gréder gépet? Ebben Alpolgármester Úr 
biztos, hogy jártasabb, hogy melyik lenne célszerűbb?  
 
Bakucz Péter polgármester: megmondom, őszintén nem vagyok képben az árakkal, 
hogy maga a traktor vagy az önjáró gréder mennyibe kerül. Ez tudom a testület elé 
tárni, ami ide le van írva.  
 
Nagy Imre képviselő: szerintem maga egy önjáró gréder még mindig hatékonyabb, 
mint egy traktor és egy felfüggesztett munkagép.  
 
Bakucz Péter polgármester: az, hogy azaz árba belefér vagy sem, azt nem tudom.  
 
Bordás Sándor képviselő: az árba nem fér bele egy önjáró gréder. Ez az összeg csekély 
ehhez. Nem tudom mennyit szántál a gréderre, mert ha új traktor veszel, akkor ez 
csekély.  
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Bakucz Péter polgármester: magára a külterületi utakra is pályázzunk, nem csak a gép 
beszerzésre. Két pályázati lehetőségünk lesz. A döntés vonatkozásában, a pályázat 
benyújtásáról van most szó. Ebből kifolyólag, aki ezzel egyetért, kérem, jelezze.  
 
A képviselő-testület – 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot, elfogadja:   
 

15/2017. (I.9.) számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
VP6-7. 2.1.-7.4.1.2.-16 kódszámú pályázati felhívás 2. célterületére 
vonatkozóan pályázatot nyújt be az önkormányzati tulajdonú utak 
karbantartását, rendszeres felújítását biztosító a) vontatott és 
függesztett munkagépek, b) erőgépek (kizárólag traktor) 
beszerzésére. 

  
A pályázattal elnyerhető összeg: 10 millió Ft 
A pályázathoz szükséges 5 % önerőt a Képviselő-testület a 2017. évi 
költségvetéséből biztosítja. 

 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat 
beadásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

   Felelős: Bakucz Péter polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
 
 
6. NAPIREND:     Bejelentések: 

- Gyermekesély program – Biztos kezdet 
Gyermekház tájékoztató 

      - Szociális tűzifa szállítás megtárgyalása 

 
 
Bakucz Péter polgármester: bejelentések napirendi pontban elsőként, 
 
1. Gyermekesély program – Biztos Kezdet Gyermekház tájékoztató. Alakuló ülésen 
beszéltem számokról, hogy milyen lehetőségeink vannak. sajnos ezt a dolgot már át is 
húzták. elég nagy számot mondtam, ami leredukálódott. A 80 fős bővítésről, 
terembővítéssel szólt a dolog, mert akkor még 100 millióról szól ez a pályázat. 
Időközben ez leredukálódott, 15 millióra. A tervezők átnézték, hogy lehetne, mint 
lehetne átalakítani a meglévő Széchenyi 4. szám alatti ingatlanukat. esetleges 
hozzátoldással. Megpróbálják a maximumot kihozni ebből a pénzből. A korábbi 
gyerekesélyes program három év fenntartása már lejárt. Így a két pályázat nem üti 
egymást. Továbbiak, amiket mondtam az tovább is élnek. Az eszköz, bér, járulék, ami 
kivitelezhető bútorok, esetleg gyermekeknek kis játszótér, arra való 40 millió forint 
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továbbra is a pályázat része. Valamint éves szinten a költségvetésben, mert ha sikerül a 
pályázat, akkor itt már munkahelyteremtés is szóba fog jönni, 6,2 millió forint lesz, amit 
normatívakként lehívható lesz, és itt a működés kapcsán majd fel lehet használni. Ez 
útjára van indítva, a tervezők és a kistérség nézi, hogy ebből a pénzből mit lehet 
kihozni. Mihelyt érdemben lesz információ ezzel kapcsolatosan, a jelenlévőket 
tájékoztatni fogom majd.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: annyit szeretnék kérdezni, hogy ebben az épületben 
mit fogunk majd csinálni, ha majd készen lesz?  
 
Bakucz Péter polgármester: egy nagyobb terme kialakítását. Második tájékoztatás,  
 
2. Szociális tűzifaszállítás: elmúlt hétvégén, párnappal ezelőtt érkezett a hír, hogy 
holnap reggel lehet menni a fáért. Holnapi napra három pótkocsi platónyi tűzifát lehet 
elszállítanunk, a kerületvezető erdész tájékoztatása alapján. Ezzel kapcsolatosan 
szeretném a képviselők hozzászólását, véleményét, hogy a szállítás kapcsán. Az elmúlt 
évben meg volt pályáztatva. Azelőtt Alpolgármester Úr szállította, saját gépeivel 
kisegítve az önkormányzat traktorát. Önkormányzat traktora most is rendelkezésre áll, 
reggel indulásra készen fog állni. Tavaly volt próbálkozás, kezdeményezés, hogy 
minden helyi gazdasági vontatóval rendelkező keresztúri lakos meg lett szólítva, 
esetleg pályázat, vagy felajánlás útján, hogy a gépével tudna-e, szeretne-e szerepet 
vállalni magában a fa szállításában. Erre igazán nem jött jelentkező, ezért külsős cég 
lesz megbízva ezzel a feladattal. Van egy olyan kérdésem, hogy ismételten 
megkeressük a helyi traktorral rendelkezőket? Amennyiben a testület jónak látja, és ad 
felhatalmazás, ha lenne önként jelentkező, egy személy lenne. Alpolgármester Úr azt 
mondta, hogy a saját traktorát felajánlja. Ezért ellenszolgáltatást nem kér, de az 
üzemanyagot, azt az önkormányzat vállalja át. ehhez hasonlatos levelet küldenénk ki a 
helyi gazdáknak, akik traktorral rendelkeznek. Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, 
hogy van nagyobb mennyiségű gázolajunk. Viszont ezt nem szeretném bevonni, mert 
ez egy esetleges támadás lenne, hogy azt a közfoglalkoztatásból vesszük el. 
Amennyiben jónak látják, azoknak, akik jelentkeznek, azoknak kiadnánk a 
benzinkúton, hogy melyik rendszámú gépbe, mennyit lehet tankolni. Így ehhez a 
szállításhoz körülbelül 1000 l gázolajat kellene vásárolnunk. Részemről ez egy 
észrevételezés volt. Nyilván nyitott vagyok minden véleményre. Hiszen nem kevés 
pénzről és nem kevés tűzifáról beszélünk. A lakosság érdekében tesszük, de valahol 
védenünk kell magunkat. Azt gondolom, hogy a lehető legjobb megoldást kellene, 
megtaláljuk, hogy az önkormányzat traktora mellett ez a fa mennyiség ide érkezzen.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: honnan van a fa?  
 
Bakucz Péter polgármester: Póstelekről.  
 
Bordás Sándor képviselő: megkerestem októberben vagy novemberben a Gyantai 
erdészt. Vágattak ki akác és szilfákat, keményfát. Akkor megkerestem az al- és a 
polgármestert, hogy keresse meg az erdészt, hogy segítsen abban, hogy Gyantéről 
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kapjuk a szociális tűzifát. nekünk sem lett volna mindegy, hogy honnan kell azt a fát 
ideszállítatni. tett ebben valami intézkedést?  
 
Bakucz Péter polgármester: igen, megtettem. Megkerestem az Erdész Urat. Azt 
mondta, ami erre a célra volt szánva, az már le van hagyatva, a környező települések 
részére. Geszt, Mezőgyán, Okány részére.  
 
Nagy Géza alpolgármester: ehhez csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy igaz, hogy jó 
barátom az erdész, de nem ő dönti, el ki honnan kapja a fát.  
 
Nagy Imre képviselő: igaz, hogy van üzemanyagunk, de az nem a miénk? 
 
Bakucz Péter polgármester: de a miénk, csak az közfoglalkoztatásból van. Nem 
szeretnék ebből támadási felületet adni magunknak, hogy azt használjuk el erre. Abban 
az esetben lehetséges, ha a testület ez felvállalja.  
 
Nagy Géza alpolgármester: az önkormányzat traktorát tankolhatod belőle, de nem az 
enyémet. Mert ha nem így lenne, akkor ugyanúgy fel lennénk jelentve. Sajnos ebben a 
faluban ezt így nem lehet. Így én nem vállalom. Abban az esetben vállalom, ha a 
benzinkúton van tankolva, akkor elhozom a fát. Nekem nincs szükségem az 
önkormányzat üzemanyagára.  
 
Nagy Imre képviselő: javasolnám, azoknak, akik kint vannak, legalább meleg teát 
kapjanak és egy tál meleg ételt ebédre. 
 
Nagy Géza alpolgármester: az már nem ildomos.  
 
Nagy Imre képviselő: azért az kemény, 10 órát kint tölteni az erdőben. Aki ezt nem 
tudja, sajnálom.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: főleg ebben a hidegben. Tavaly is nagyon örültek 
neki mikor vittünk ki teát.  
 
Bakucz Péter polgármester: kanyarodjunk vissza ehhez a dologhoz, mivel most ezt a 
kérdést kell megoldanunk.  
 
Bordás Sándor képviselő: nekem lenne még kérdésem. Mi lenne, ha beszélnénk az 
önrakodós teherfuvarozóval. Azzal, sokkal könnyebben meg tudnánk ezt oldani. 
Tavaly azért nem tudta ezt vállalni, mert a járműve olyan nagy, hogy nem fért be a fák 
közzé. Mikor van, véghasználat oda befér, és a nagy rönköket automatikusan felrakja. 
Mivel ha jól tudom, a Pósteleki erdész a segítségét sem vállalja ingyen.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: most beszéltek vele Polgármester úrék, mit mondott 
mennyiért vállalja?  
 
Bakucz Péter polgármester: erről nem esett szó.  
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Bordás Sándor képviselő: szerintem az sok idő, mire megkeressük a traktorosokat. Van 
pótkocsija, van-e rajta műszaki stb? Kevés ember van, aki erre alkalmas. Szerintem 
egyszerűbb megoldás lenne ez.  
 
Nagy Imre képviselő: abból is majd baj lesz, hogy valaki vastagabb fát kapott, valaki 
vékonyabbat.  
 
Nagy Géza alpolgármester: egyszerű van közmunkás, hasogassák fel a fát és úgy kell 
kivitetetni az idősebbek részére.  
 
Nagy Imre képviselő: újságban olvastam, hogy szenet adnak. Nem lehetne itt is?  
 
Bakucz Péter polgármester: esetleg jövőre. Itt már nem volt idő erre, mert mikor kijött a 
pályázat nekünk már egyből dönteni is kellett. Ide térjük vissza. Mi legyen a megoldás? 
A legolcsóbb az lenne, ahogy Nagy Képviselő Úr is mondta, ha az önkormányzat 
gázolajából tankolnánk.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: azt javasolom, hogy vegyük meg a gázolajat. Ha van, 
pénzünk megyünk, ha nincs, pénzünk nem megyünk. 
 
Szekeres István képviselő: még így is jobban járunk, mert senki nem hozza be nekünk 
üzemanyag áráért.  
 
Tokai Gábor képviselő: ami a legolcsóbbnak tűnik az, hogy üzemanyag áron elhozni. 
Ha lehet, akkor, akik mezőgazdasági vállalkozók, akkor azokat megszólítani.  
 
Bakucz Péter polgármester: nem fogják vállalni, tavaly sem vállalták.  
 
Tokai Gábor képviselő: még azt is el tudnám képzelni, ha egy jelképes összeget 
elfogadnának és bérelnénk a gépeket. Akkor a meglévő üzemanyagból el tudnánk 
hozni a fát.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: nem fogják oda adni, és nem is fogják vállalni. 
Mennyi üzemanyagból lehet ezt megjárni? Mennyi köbméter fa van?  
 
Bakucz Péter polgármester: 270 erdei köbméter fa van. 54 plató fa. 20 fuvar, plusz az 
önkormányzati traktor.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: mennyibe kerülhet egy kanyar? Mennyi üzemanyag 
kell hozzá?  
 
Nagy Géza alpolgármester: naponta 90 l gázolajat tankoltunk bele, mikor kettőt 
fordultunk. Nem Póstelekre kell a fáért menni, hanem sokkal közelebb kell menni érte.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: körülbelül 1000 l gázolaj kell.  
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Bordás Sándor polgármester: ezt nem tudod így kiszámolni.  
 
Bakucz Péter polgármester: azt gondolom, ha ebben a felállásában mehet, akkor 
szavazzunk. Aki azzal egyetért, hogy az önkormányzat a szociális tüzelőanyag 
beszállításához szükséges 1000 l gázolajat megvásárolja, kérem, jelezze.  
 
A képviselő-testület – 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot, elfogadja:   
 

16/2017. (I.9.) számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat a szociális tüzelőanyag beszállításához szükséges 
1000 l gázolajat megvásárolja, elfogadja. Egyben felhatalmazza a 
Polgármester a szükséges lépések megtételére. 
 

   Felelős: Bakucz Péter polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
Bakucz Péter polgármester: harmadik bejelentésem, a védőnői szolgálat helyzete. 
Sarkalatos pontja településünknek a védőnőség hiánya. Szeretném tájékoztatni ebben a 
jelenlévőket, hogy ez ügyben történt előrelépés. Több beszélgetésen és ülésen vagyunk 
túl, hiszen ez nem csak Keresztúr problémája, hanem több település is hasonló 
helyzetben van. Ezen a héten, szerdán Martyin Mihályné fog kijönni Méhkerékről, mint 
első számú helyettesünk. tat egy fogadó napot, abból kifolyólag, hogy olyanok, mint a 
kismamák ne sérüljenek, gondolok itt elsősorban a gyermekágyi segély. Viszont a 
többszörös megbeszélések alapján, az hiány pótlására az ésszerűséget figyelembe véve, 
a helyettesítésre az okányi védőnő lett kijelölve. Neki belefér az idejébe, hogy egy napot 
Keresztúron tudjon tartózkodni. Ehhez az okányi Polgármester Úr hozzájárult, védőnő 
nyilatkozott, a megyei Védőnő, pedig hozzájárult, így jövő héten keddtől, keddi 
napokon Ő fogja ellátni nálunk a védőnői feladatokat.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: meg szeretném kérdezni, hogy Ő plusz költségért 
fogja ezt elvállalni?  
 
Bakucz Péter polgármester: megbízási szerződése lesz, hiszen a mi védőnőnk 
táppénzen van. Sajnos ezt így lehet megoldani, mivel kötelező önkormányzati feladat a 
védőnői szolgálat, ezt meg kell lépni.  
 
Következő tájékoztatom, a közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos. Az előleg 
visszafizetésünkkel kapcsolatosan. Az elmúlt héten szerda magasságában voltam bent 
Kormánymegbízott Úrnál, mivel a visszafizetési kötelezettségünk lassan határidejéhez 
érkezik. Ez ügyben volt már részteljesítésünk, és rész kifizetésünk. Jelen pillanatban 
körülbelül 20 millió forint az, ami visszafizetésre vár. Ebből 4,5 millió kérdéses, ugyanis 
akkorra mikor nem tudtunk az előleggel elszámolni, mi már akkor visszafizettük ezt a 
tételt. Az Államkincstár még most nézi át, hogy ez annak tudható be, tehát a 
visszafizetésnek, vagy pedig ez a fennmarad pénzeknek, amit nem használt fel a 
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település, a visszaszolgáltatása. Erre pontos információnk még nincs. 
Kormánymegbízott Úrral és a Megyei Főigazgató Asszonnyal a Munkaügy 
Foglakoztatási Főosztálya részéről volt egy kerekasztali beszélgetésünk. Amiről úgy 
álltunk fel, hogy Államtitkárságon, Önkormányzati vonalon időpont lett kérve egy 
személyes tárgyalásra. mennyibe tud a Kormány akár egy vissza nem térítendő 
támogatási formában, vagy akár ezen összeg mérséklésére egy kérést 
kezdeményezzünk. Másnap visszahívták hivatalunkat, hogy az Államtitkár Úr rábízta 
ezt a feladatot a Helyettes Államtitkárra. Oda kell majd mennyünk, az időpontot még 
ez idáig nem küldték meg. Visszafizetés befolyásolja a március 1-jei start programok 
indulását. nyilván addig vissza kellene, ezt a pénzt fizessük. ezzel kapcsolatosan 
először is Kormányzati oldalról várunk támogatást, hogy mi az, amiben tudnak 
segíteni. Viszont párhuzamosan az OTP Bank Békéscsabai fiókjával is tárgyalunk, 
esetleges kölcsön felvételével kapcsolatosan.  Amennyiben ezt a lépést kell, megtegyük, 
nyilván arról a Képviselő-testület fog majd dönteni. több csatornán várunk még bejövő 
pénzeket. A volt autóbuszöblös beruházásból egy le nem hívott BM önerőt. Nem nagy 
összeg, de az is számít. Nem tudom, hogyan fogjuk érvényesíteni a Szociális Társulás 
felé az elmaradásuk megfizetését, de onnan is várunk még körülbelül 3 millió forintot. 
Az elképzelések a visszafizetés megoldására meg vannak, úgy tűnik elég pozitívan is 
álltak hozzánk. Bízom benne, hogy sikerrel fogunk járni. Közfoglalkoztatással 
kapcsolatosan volt egy döntés, igazából nem nagyon lett ez kivitelezve, a program 
előrehaladásából kifolyólag. Több földterületünk van, amiket célszerűnek látjuk 
bevonni a programokba, hogy termelő tevékenységet folytassunk rajta az 
önkormányzat intézményei, vagy akár a konyha megsegítésére. Ezen kérném a testületi 
tagokat, hogy gondolkodjanak el. Magam részéről ennyit szerettem volna mondani. 
Amennyiben kérdés, észrevétel van, kérem, tegyék fel.  
 
Bordás Sándor képviselő: nagyon örülök ennek, hogy a közfoglalkoztatási pénzből már 
csak 20 millió hiányzik. Végül is bízok benne, hogy sikerül kifizetni. Azt nem értem, 
egyáltalán miből lett visszafizetve, hogy csak 20 millió lett? A másik, hogy hova tűnt ez 
a pénz? Erre az elmúlt két hónap alatt nem kaptam válasz senkitől.  
 
Bakucz Péter polgármester: erre egyből reagálnék. Kettő nagyobb tétel van. Az egyik 
nagyobb tétel, volt egy inkasszó. Közel 8 millió forintot érintett, az Eubility-s 
végrehajtásból kifolyólag. Nem volt levédve a bankszámlánk. Ebben nem az 
önkormányzat volt a hibás, ugyanis a közfoglalkoztatási számlák, elkülönített számlán 
vannak. Az, hogy ebben ki hibázott, a közfoglalkoztatási osztály, vagy a bank, ez majd 
egy másodlagos kérdés lesz. Mindezek mellett az Államkincstár is több mint 3 millió 
forintot leinkasszált. Ez már 10 millió forint felett jár. Valamint, egy elkerülés végett, 
egy másik végrehajtási per elkerülése végett, év elején márciusban, történt részünkről a 
2015-ös évről fennmaradt, de ezt 2013 óta húztuk magunk után, a szennyvíztisztító 
telepnek az önerő vonatkozásában a kivitelező irányában. Ez 15 milliónak megfelelő 
összeg, ami eurós tételként volt. Ezt főszámláról elutaltuk. Viszont a működésre kellett, 
és ebből kifolyólag lett hozzányúlva a foglalkoztatási pénzhez.  
 
Bordás Sándor képviselő: körülbelül 6 millió forintot adtunk már vissza, ha ezeket 
összeadjuk.  
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Bakucz Péter polgármester: nem, vontak már vissza 1,5-2 millió forintot, most utaltunk 
vissza 5 millió forintot. Volt már másik 4,5 millió forint. Ez most már csökkent.  
 
Bordás Sándor képviselő: a lakásfenntartási támogatást visszafizettük már?  
 
Bakucz Péter polgármester: ilyen nem volt. Ilyet nem is vettünk igénybe.  
 
Bordás Sándor képviselő: ilyen nem volt? 4,5 millió forint?  
 
Bakucz Péter polgármester: ilyen nem volt. 2015-ös normatíváról volt, ami sokkal 
nagyobb összeg volt. Majdnem 30 millióról indult, ami le lett redukálva 2,3 millióra, 
amit nem tudtunk alátámasztani. Valamint az előző évi a 2014-ről 2015-re fordított 
ÖNHIKI, 3,3 millió visszafizetése. Amikor leinkasszált minket az OTP a kisbusz 
beszerzéséből kifolyólag. De mikor a lakásfenntartási támogatás megszűnt, utána nem 
is igényeltünk ilyen támogatást, mint normatíva.  
 
Bordás Sándor képviselő: had kérdezzem meg, volt egy olyan pályázat, hogy a 
lakosság önerejének 10 %-ának a beadása, a szennyvízzel kapcsolatban? Környező 
települések megnyerték.  
 
Bakucz Péter polgármester: az nem pályázat, hanem BM önerő. Volt lehetőség. A 
Jegyző Úr nem kevés köröket futott ebben az ügyben. Az együttműködési 
szerződésünk a Víziközmű Társulással annak idején, amikor ez össze lett hozva és a 
pályázat megírásra került, 90 %-os volt a szennyvíznek a támogatása. Maradt a 10 % 
önerő. Azt tőlem ne kérdezze meg senki, hogy ez miért így lett, hogy a maradék 10 % az 
lakossági hozzájárulás útján történjen. Nem pedig csak az 5 %, és a másik 5 % BM 
önerő. Erre nem tudok válaszolni. Lényeg a lényeg, a 10 % Víziközmű Társulási dolog 
és önkormányzati. Ez megoszlás szerint, az önkormányzat része 1,5 vagy 1,6 %, a 
maradék lakossági hozzájárulás.  
 
Bordás Sándor képviselő: voltak Társulási tárgyalások rendszeresen, egy szerződést 
mindent meg lehet módosítani. Miért nem módosították?  
 
Szokai Dániel jegyző: nem ez itt a probléma. 2015. szeptember 30-ig lehetett benyújtani 
a BM önerőigénylésre. Láttam, hogy ebben a témában nem volt semmiféle lépés. 
Polgármester Úr akkor elment az akkori DARFÜ vezetőjéhez, amit nekem javasoltak a 
BM-nél tegye meg, és a támogatási szerződésmódosításra kerüljön. Mivel úgy, hogy 
Víziközmű Társulat BM önerő ebben az esetben nem használható. Önkormányzat 
részére ez nyújtható. Rosszul volt megcsinálva, anno a költségallokációs táblázat, ami a 
pályázatban a DARFÜ részére be lett nyújtva. Ott az önkormányzatot kellett volna 
megjelölni benne a 10 % önerő vonatkozásában. Ezt azok rontották el, akik ezt a 
pályázatot készítették. Hiszen egy 15-16 milliót tudtunk volna csökkenteni még ebből 
is.  
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Bordás Sándor képviselő: kérdezhetek Jegyző Úr? Szeretném megkérdezni, hogy az 
alakuló ülésünket mennyire tartja Ön törvényesnek?  
 
Szokai Dániel jegyző: 100 %-ban.  
 
Bordás Sándor képviselő: akkor szeretném megkérdezni, mivel az SZMSZ módosítása 
9. pontban történt meg. Mi még a régi SZMSZ szerint választottunk meg 
alpolgármestert és bizottságot. Nem ügy működik a dolog, hogy előtte kellett volna az 
SZMSZ-t módosítani? Akkor kaptuk meg a 9. pontban az SZMSZ módosítását. 
Szerintem nekünk erre fel kellett volna, készüljünk, hogy legalább két-három nappal 
megkapjuk az anyagot és legalább leüljünk megbeszélni az SZMSZ módosítását. Ennek 
szerintem így kellett volna, történjen.  
 
Szokai Dániel jegyző: azt gondolom, hogy ez az anyag még a héten a Kormányhivatal 
elő fog kerülni, ők hivatottak törvényességi észrevétel tenni ezzel kapcsolatosan.  
 
Bordás Sándor képviselő: én csak kérdezem, Jegyző Úr. Én csak azt szeretném 
elkerülni, hogy nem időben vagyunk tájékoztatva dolgokról.  
 
Szokai Dániel jegyző: történetesen, mint alakuló ülés, ez felülír minden szabályt. 
Nyugodt vagyok ebben.  
 
Bordás Sándor képviselő: nem szeretnék a Kormányhivatalban menni, sehova sem 
szeretnék menni, csak arra kérem a Polgármester Urat és a Jegyző Urat, hogy időben 
tájékoztasson minket. Ne akkor kelljen szembesülni dolgokkal és döntést hozni, mikor 
azt sem tudja az ember miről is van szó. Másik dolog, amit a Polgármester úrtól 
szeretném megkérdezni. Nem hiszem, hogy lenne szükségváltoztatásban, 
átszervezésben az önkormányzati területén. Csak z is költségvetést érintő dolog volt, 
hogy két alpolgármesterünk is van. Előre kijelentem, nem a dr. Szatmári Lászlóval van 
problémám. A kifogásom az, hogy legalább éves szinten 1,2 millió forintos hátrányba 
helyezi ez a döntés az önkormányzatot. Úgy érzi mindenki, hogy ezért a pénzért tesz is 
ennyit, mi 1,2 millió forintot érjen? És most mindegy, hogy ki lett volna a második 
alpolgármester, annyival többet tud tenni a településért? Ez lenne az egyik kérdésem, 
ami költségvetési témát érint. A másik, a képviselő társunkat ugye bár mivel eddig két 
feladatot látott el, levette az egyik feladatát. Ez személyes problémája, ebbe nem 
kívánok belefolyni. Mivel ugyanannyi a fizetése, és kell még egy embert a 
közmunkások élére, még egyszer ugyanennyi fizetéssel. Ezzel számolt, ezzel a plusz 
kiadással? Miből fogjuk kifizetni Polgármester Úr?  
 
Bakucz Péter polgármester: számoltam. Azt gondolom, hogy az idő fogja ezt majd 
bebizonyítani.  
 
Bordás Sándor képviselő: az idő nem, pénz a zsebbe.  
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Bordás Sándor képviselő: volt egy polgármester jelölt, aki azt mondta, hogy „üres 
kamrának, bolond a gazdája”. Nem kell, messzire menjünk, ott van az ÖNO. Ott is 
átszervezés van, semmi közöm nincs hozzá, a polgármester egy személyben megteheti. 
Jelen pillanatban az ÖNO vezetőjét lefokoztuk, fizetése maradt ugyanannyi. Most 
viszont felvesszünk, vezetői pótlékkal még egy embert a helyére, annak a fizetését ki 
fogja állni? Költségvetést érintő kérdés ez is.  
 
Bakucz Péter polgármester: nem vezető lesz, hanem Kötegyán fogja ellátni a 
Klubvezetői feladatokat. Nyilván ezeket ránk fogja majd terhelni.  
 
Bordás Sándor képviselő: az is biztos, hogy nem havi 85 ezer forintért vettük fel oda, 
mint eddig bármelyik ebéd kihordót. Van, egy emberünk tegyük fel, aki 130 ezer 
forintért fogja kihordani az ebédet, mikor kihordták volna 80 ezer forintért is. Ez már 
megint az „üres kamra”.  
 
Bakucz Péter polgármester: ez biztos. Amennyire le lett építve, és amilyen 
hiányosságokkal működött az ÖNO ez viszont hagy kivetni valót maga után.  
 
Bordás Sándor képviselő: hiányossággal? Milyen hiányossággal?  
 
Bakucz Péter polgármester: sok mindent lehetne sorolni.  
 
Bordás Sándor képviselő: mondja el, mennyi hiány volt tavaly az ÖNO-nál? Mennyi 
volt forintosítva? Ennyi erővel a konyhát is bezártathatnánk, mert az 5 millió mínuszt 
hozott. Az ÖNO-ról nem tudja elmondani ugyan ezt. Vagy el tudja mondani?  
 
Bakucz Péter polgármester: ezt nem tudjuk így.  
 
Nagy Géza alpolgármester: ez nem vita tárgya! 
 
Bordás Sándor képviselő: miért ne lehetne? Költségvetést érint, a képviselőknek 
vitatkozni kell róla! Költségvetést érint alpolgármester Úr. Azt hiszem erről tájékoztatni 
kellett volna a képviselő-testületet.  
 
Bakucz Péter polgármester: az biztos.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: nekem lenne még ehhez hozzászólásom. Nekem 
sincs egyáltalán problémán vele, bár már kijelentették, hogy nem értünk hozzá. Nem is 
kell nekünk érteni mindenhez. Viszont, azt gondolom, hogy bármilyen átszervezés 
folyik, Ti többet láttok és hallattok itt a hivatalban, mi, mert én sajnos mindent az 
utcáról hallottam meg. Sőt az internetes oldalról tudtam meg ezt az egészet. Ez nagyon 
rosszul esett, mivel én itt ülök. Ha tetszik, ha nem én itt ülök, ide választottak meg. 
Nekem itt tudnom kell ahhoz, hogy ha kimegyek, tudjam tájékoztatni az embereket. 
Nem Ő tájékoztatott engem az egész átszervezésről, lefokozásokról. Azt gondolom, ha 
van szükség átszervezésre, mert lehet, hogy van, nem tudjuk. Viszont, azt gondolom, 
hogy az emberekre 25 évnyi munka után annyit kellett volna csinálni, hogy 
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figyelemmel lenni, mivel van itt olyan alkalmazott is aki megkapta a védelmi dolgokat 
stb. ami jár, jog szerint. Most miért nem tehettük meg azt, hogy azt mondjuk az ÖNO 
vezetőjének, hogy fél évig maradj ott, segítsük a munkáját, ha olyan hiányosságai 
vannak, és 1 év után el lehet menni, mert szabadságot kap, vagy ami jár, neki megkapja. 
Nem is sérült volna, se Te, se a másik fél. Mert ez a Te ügyed Polgármester Úr és az 
Alpolgármester Úré. Egyáltalán nem lettél volna támadható. Maradjon itt, nem tudod 
megcsinálni, odaülök, segítek neked egy félévig, majd félév után elmész, és azt 
mondják, hogy ez egy korrekt döntés volt. Ő megkapta a helyét, amire vágyott, a másik 
nem sérül és elment. Próbáljunk meg ne a bosszú vagy önös sérelem vezessen már 
bennünket, hanem próbáljunk már meg döntsünk, ha kell fájóan, de ésszerűen. Ne a 
bosszú vezéreljen bennünket, hanem az egység és a falu.  
 
Bordás Sándor képviselő: szeretnék még egy dolgot mondani. Ahogy Képviselő társam 
is megjegyezte, a faluból hallunk meg mindent, és nem a hivatalban, vagy itt az ülésen. 
pedig innen kellene, meghalljuk a szót. Mai nap folyamán ugye bár három gondozó 
nem vállalta el az ÖNO-ba történő felvételét. Ugye?  
 
Bakucz Péter polgármester: ez még elsődleges tárgyalás volt. Csak úgy lesz kifizetődő a 
dolgoknak a működése, a normatíva lehívása, ha maximálisan futtatjuk és kihasználjuk 
a dolgokat. 100 adagokként lehet egy embert alkalmazni, akkor vagyunk a pénzünknél. 
November-december hónapokban 53-54 fő volt csupán, napi szinten. Nem kell, hogy 
ellássa, hanem főállásról beszélünk. Akkor, hogy dolgozik az a vezető, ha nincs a 
lehetőségekhez mérten maximálisan kihasználva az a feladat, hogy minél többet hozzon 
akár az Önkormányzatnak, vagy akár a Társulásnak. Érdekünk, mert nem mindegy, 
hogy mennyit kell mellé rakni.  
 
Bordás Sándor képviselő: én ezt értem, csak azért mondom azt, hogy tudomásom 
szerint három gondozó nem vállalta el a felvételi lehetőséget. Elvállalta két gondozónő.  
 
Bakucz Péter polgármester: én még ilyenről nem tudok.  
 
Bordás Sándor képviselő: éppen ezért szeretném meghallgatni az Ön véleményét is 
Polgármester Úr, és nem a faluból tájékozódni. A faluból már az jött vissza, hogy ennek 
a három gondozónak a gondozottjai meg vannak fenyegetve, hogy nem kapnak 
szociális tűzifát, ha nem mennek át az ÖNO-hoz. Azért kérdezzem, hogy mi igaz ebből?  
 
Bakucz Péter polgármester: Képviselő Úr az ilyeneket elhiszi?  
 
Bordás Sándor képviselő: nem hiszem, csak ezt mondják.  
 
Nagy Géza alpolgármester: ha elmondod, akkor csak elhiszed.  
 
Bordás Sándor képviselő: nem elhiszem, csak kérdezem. Mivel ezt kérdezik tőlem.  
 
Bakucz Péter polgármester: elmondtam, hogy tárgyaltam a másik négy hölggyel. 
Elmondtam, mik az elképzelésünk, hogy maximálisan van egy lehetőség. Bérről, semmi 
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ilyenről még nem volt szó. Ígéretet tettem, hogy mi az a pénz, amit tud adni a Társulás. 
Nyilván egy egyházi szervezettel nem vagyunk versenyképesek, mert mindenki tudja, 
mennyi normatívát kapnak. Viszont nekünk se, az imént elmondott dolgok alapján, 
nem mindegy, hogy menyit és milyen módon láttunk el. Akár az étkeztetés 
szempontjából, vagy a házi segítségnyújtás, nappali ellátásból kifolyólag. Van olyan, 
hogy ketten-hárman ülnek bent, ez kifizetődő?  
 
Bordás Sándor képviselő: nem kifizetődő.  
 
Bakucz Péter polgármester: nem lett senki megfenyegetve. Nem lett senki, olyan céllal 
megfenyegetve, hogy akár az állása veszélyben van, vagy nem kap szociális tűzifát. Ez 
nem így működik.  
 
Nagy Géza alpolgármester: reméljük fog majd növekedni azoknak a száma, akiket ki 
kell szolgálni.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: mitől fog növekedni? Attól, hogy ők fognak majd ott 
ülni?  
 
Nagy Géza alpolgármester: igen, akkor már nyolc személy ül ott és nem három.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: ha öt főt felvesszünk és nyolc személy fog ott ülni, az 
akkor kifizetődő lesz?  
 
Nagy Géza alpolgármester: igen. 
 
Bordás Sándor képviselő: mivel kevesebb normatívát kapunk, a múltkor már 
kimutatott dolog volt, mikor foglalkoztattuk ezt az öt főt, hogy mennyi mínuszt 
termelnek. Azért nem értem ennek az öt főnek a bolygatását, mivel mind az öt 
személynek volt munkahelye. Akkor mi volt ennek az értelme?  Felvesszük ezt az öt 
Veszélyt, gondozottaikkal együtt, és 1,5-2 millió mínuszt hoznak. A múltkori testület 
ezt már megszavazta, pont ezért, és lett más munkahelye ezeknek a hölgyeknek. Nem 
értem miért ugrunk vissza még egyszer ugyanabba a gödörbe? Amikor már egyszer 
bebizonyosodott, mikor egy fél évig foglalkoztattuk őket, hogy nem működik a dolog.  
 
Bakucz Péter polgármester: Keresztúri emberekért Képviselő Úr.  
 
Bordás Sándor képviselő: Keresztúri emberekért? Az a baj, hogy a Keresztúri 
embereknek így is jelenleg kell ennyi ápoló. Ha viszont kell, akkor elég sajnálatos, hogy 
ennyire el van öregedve a falunk. Ennyit szerettem volna mondani.  
 
Bakucz Péter polgármester: rendben megértettem.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: annyit szeretnék kérni, hogy innentől szószerinti 
jegyzőkönyvet kérek.  
 



30 

 

Szószerinti jegyzőkönyv: 
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: tehát nem régen vagyunk túl a választáson, nem 
akarok belemenni. Szó sem lehet róla. Ez nagy zűrzavart és perpatvart kavart. 
Mindenki azt ígérte, mindannyian szerintem, hogy aki bejut, teljesen mindegy mi, hogy. 
 
Nagy Géza alpolgármester: mi nem ígértük, hogy tudunk veletek dolgozni.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: nem? A szórólapon az volt.  
 
Nagy Géza alpolgármester: mi nem ígértük, hogy tudunk veletek dolgozni.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: akkor a szórólapot rosszul olvastuk, mert azon azt 
olvastam, hogy a „faluért”. A faluért, együtt dolgoztok és eddig is Ti együtt tudtatok 
dolgozni, míg mi nem.   
 
Nagy Géza alpolgármester: ez így van.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: akkor, tehát én most mondom, hogy ezt a szórólapot 
legközelebb el fogom hozni, mert akkor biztos rosszul olvastam. Együtt fogsz dolgozni 
azzal, Polgármester Úr is, aki bejut. 
 
Nagy Géza alpolgármester: veletek nem.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: velünk nem tudsz együtt dolgozni? Akkor nincsen 
miről beszélni! 
 
Bordás Sándor képviselő: akkor fel kell állni.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: ha nem tudunk együtt dolgozni, mert éppen azt 
akartam kifejteni. Akkor Alpolgármester Úr, Polgármester Úr. Polgármester Úr sem tud 
velünk együtt dolgozni?  
 
Bakucz Péter polgármester: én a faluért dolgozom mindenkivel, én ezt megmondtam.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: akkor Polgármester Úr tud, Alpolgármester Úr nem 
tud velünk dolgozni.  
 
Bakucz Péter polgármester: elmondtam, a faluért tudok, tisztalappal indulunk, de múlt 
sérelmeit az biztos, hogy nem feledem el.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: akkor Ti sem tudtok velünk együtt dolgozni?  
 
Tokai Gábor képviselő: én meghallgatom, mit szeretnél mondani.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: jó, de az együttdolgozást, azt?  
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Tokai Gábor képviselő: mindenfélekép együtt kell dolgozni, ezt tudomásul kell venni.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: és Szekeres Képviselő Úr?  
 
Tokai Gábor képviselő: az, hogy mik történtek a múltban.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: abba nem is akartam belemenni.  
 
Bakucz Péter polgármester: így van, az a mi dolgunk.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: egyáltalán nem is akartam ide belemenni, ez nem is 
ide való. Ez a testület, ez nem az a testület, mint az a testület. Egyáltalán nem is akartam 
ebbe belemenni.  
 
Bakucz Péter polgármester: így van. 
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: azért szerettem volna, mert azt ígértük, akkor 
Alpolgármester úron kívül, de ez szomorú, hogy Ő nem akar velünk együtt dolgozni.  
 
Nagy Géza alpolgármester: elég szomorú.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: hogy, együtt fogunk dolgozni, és együtt a faluért 
minden jóban. Na, ez, ami alakuló ülésig tartottam így, hogy esetleg van rá esély, hogy 
együtt dolgozzunk, mert mire idejöttünk, el volt döntve hogy két alpolgármester lesz. 
El volt döntve a bizottság, a tagok. Minden, nekünk már csak szavazni kellett volna. De 
azt tudtuk, hogy nem fogjuk megszavazni, tehát már itt sem működtünk együtt. 
egyáltalán, ez el lett döntve nélkülük. Most is azt mondom, mert el lett döntve, én még 
mindig megpróbálok együtt dolgozni. Ha Te akarsz velünk dolgozni, dolgozol, ha nem 
– nem. Én megteszem azt, amit a faluért tudok. Nem foglak soha úgy bántani sem 
téged, sem téged, hogy az a falu ellen legyen. Ami gondom van veled, vagy bárkivel 
kívül kell elintézni, azt gondolom. Amit a szószerintiség miatt akartam, hogy én úgy 
gondolom, hogy ez a előre megtárgyalt alpolgármesterség, meg ügyrendi bizottság, én 
ezzel nem értek egyet, de ezt elmondtam akkor is. De ha már megalakult, mert nyilván 
4 szavazat a 3 ellen felállásban vagyunk, ezt mindenki tudja. Akkor szeretném 
megkérni, a magam nevében indulok, viszont nagyon – nagy bajban van a falu, és nem 
200-300.000.- Ft-os problémája van neki, hogy megkérem a testület minden tagját, a két 
Alpolgármester Úrral együtt, hogy mondjunk le legalább erre az évre a 
tiszteletdíjunkról. A Polgármester Úr is egy részével járuljon hozzá a falunka a 
megsegítéséhez. Ez szeretném, esetleg, nem tudom ki hogyan áll hozzá?  
 
Bordás Sándor képviselő. kinek a javára?  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: az Önkormányzat javára, egyértelmű. nem senkinek 
a javára, az Önkormányzat javára. Ki tudjuk fizetni a közfogi-s pénzünket. Ki tudjuk 
fizetni bármit, amit ki, kell fizetni. Nekem teljesen mindegy mit fizetünk ki belőle, csak 
a tartózást, az adósságot fizessük ki, hogy el tudjunk indítani egy közös jövőt együtt. 
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Teljesen mindegy, hogy ki hova tartózik, ki hova nem, egy közös jövőt, mert csak mi 
tudjuk kihúzni a falut a csávából, senki már. Csak mi heten, nyolcan, tízen, tizenketten. 
Más nem fogja tudni. Ezt szeretném kérni. Nem tudom ki ért ezzel egyet?  
 
Bakucz Péter polgármester: erre reagálhatok?  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: természetesen.  
 
Bakucz Péter polgármester: köszönöm szépen. Ezt most nem tudom, hogy kezeljük 
majd jegyzőkönyv szempontjából? Hogy Anikó kérte ezt a dolgot. Jegyző Úr én 
gondolom, meg fogsz erősíteni, de a jelenlevők, a többiek biztos, hogy meg fognak 
erősíteni ebben a dologban. Nekünk olyan elképzelésünk volt az alakuló indulással és 
beleértve a tiszteletdíjat is, hogy azt úgymond vegye fel mindenki. Jegyző Úr meg tud 
erősíteni, olyan elhatározott szándékom volt, vagy olyan elképzelésem volt, hogy egy 
önkormányzati alszámlán gyűjtsük ezt a pénzt. A jelenlevők azt mondták, hogy 
úgymond ezt a pénzt felveszi, nem hagyják bent a közösben, mert ha a közösben bent 
marad, akkor az, vagy villanyszámlára, vagy a konyha, vagy az étkezés bárhova 
elmegy. Ez nem vevődik észre, mint ahogy eddig sem vevődött észre, elmegy. Hanem 
az Ők általunk felvett tiszteletdíjat egy elkülönített számlán, ami már most kiderült, 
hogy az Önkormányzat főszámlájához, alszámlaként nem lehet hozzácsatolni. Erre 
kerestünk megoldást. Ott gyűjtenék, és akár falunap, akár idősek megvendégelése, akár 
egy villanyszámla vagy bármilyen jellegű segítségnyújtás esetén, ehhez a pénzhez 
hozzá lehet nyúlni. Miért mondtam ezt most így el, hogy miért lesz nehéz dolga a 
jegyzőkönyvezetőnek, azt mondta Jegyző Úr, hogy úgy gondolja ebben a formában ez 
nem a testületi ülés része, hogy ezt mi így leülve a testületi ülést követően beszéljük 
meg, hogy ezt akkor, hogy lehet, mint lehet megcsinálni. és bólogat Jegyző Úr, 
gondolom, akkor az elképzelésemet ezzel támogatja. Itt a jelenlevők is ugyanezt 
mondták, hogy a tekintetben igényt tartanak, hogy felveszik, de nem használják fel, 
hanem a falu javára akarják szolgálni ezt a tiszteletdíjat.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: ahogy az Alpolgármester Úr elmondta, hogy lemond, 
mit tudom én. Nem mondott le végül is, mert annyit vesz fel, amennyi jár, de Ő 
mondta, hogy mit írt itt alá? Egy nyilatkozatot. Tehát egy nyilatkozatban, hogy én 
lemondok. Nem felajánlgatom erre vagy arra, mert most az sem volt jó dolog.  
 
Nagy Géza alpolgármester: de jó dolog volt.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: szerintem nem volt jó dolog. Azt, ha bent hagyjuk a 
kasszában. Azt sem bánom, ha villanyszámla van belőle kifizetve, mert az is az 
Önkormányzat terhe. Nemcsak egy élelmiszercsomag legyen benne, egy villanyszámla 
is a falu javát szolgálja.  
 
Bakucz Péter polgármester: ez biztos.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: ez így gondoltam. Amit adunk, azt viszont adjuk 
közösen. Rakjuk össze közösen, adjuk közösen.  
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Bakucz Péter polgármester: ez lett volna a következő.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: tehát, vagy adunk együtt, viseljük a terheket együtt.  
 
Bakucz Péter polgármester: így van, értsétek jól, ez az alap erről szólt volna. Amire kell, 
akkor az a pénz arra lett volna fordítva.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: jó, akkor ezt nem tudom, hogy ez hogy lesz kezelve, 
vagy, hogy nem? Én ezt javaslom. Még egy dolgot szeretnék, mielőtt bezárom a 
szószerinti jegyzőkönyvet. Annyit szeretnék még elmondani, mivel még nem látom 
azokat a dolgokat, amikben én bízok benne, hogy fogom látni, én csak azért vagyok 
felelős és azért vállalom a felelősséget, ami itt elhangzik. Tehát ami itt dől el! Ami nem 
itt dől el, azért nem vagyok vállalni a felelősséget! Ezt kérem leírni! Ha minden úgy 
működik, ahogy kell, nem tudom, miért látom azt, hogy lehet rá lehetőség, ha azt 
akarjuk, akkor ennek nem is kellett volna itt szerepelni.  
 
Bakucz Péter polgármester: így van.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: ennyi. Köszönöm szépen egyelőre.  
 
Nagy Géza alpolgármester: én szeretnék hozzászólni. Mégpedig ahhoz, hogy én 
szerintem van annyi ismeretséged, hogy Te is tudjál valami ismeretséget szerezni, hogy 
a falunka könnyebb legyen, jobb legyen.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: igen?  
 
Nagy Géza alpolgármester: és ebben kellene segítened.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: én mindenben segítek. Mindenben, ha együtt 
csináljuk.  
 
Nagy Géza alpolgármester: eddig sem segítettél!  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: de, eddig is segítettem.  
 
Nagy Géza alpolgármester: ne mondj nekem semmit.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: eddig is segítettem, ezután is fogok, ha közösen. 
Nem is vitatkozom, mert nem is akarunk vitatkozni.  
 
Nagy Géza alpolgármester: eddig egyáltalán nem úgy nyilvánultál meg, hogy a falun 
segítsél! Te a falu ellen voltál!  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: én biztos, hogy nem voltam a falu ellen.  
 
Nagy Géza alpolgármester: dehogyis nem eddig is a falu ellen voltatok! 
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Nagyné Bondár Anikó képviselő: most is megtettem mindent a faluért, és azt is 
elmondtam, ha nem jutok be, ezt mindenki tudja, az egész falu tudja. Ha nem jutok be, 
mint ahogy mondottam nem is akartam indulni, de ez nem is ide tartozik, ezt is 
elmondtuk már.  
 
Nagy Géza alpolgármester: elmondtad, ha mi jutunk be, visszalépsz.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: teljesen más volt a história. Akkor Te is.  
 
Nagy Géza alpolgármester: az újságírót ide lehet hívni, hogy mit mondtál neki.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: az újságírónak?  
 
Nagy Géza alpolgármester: igen, akinek Ti nyilatkoztatok. Láttuk a cikket. Az újságíró 
azt mondta, hogy Te személyesen mondtad, hogy mivelünk nem fogsz együtt dolgozni!  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: mindegy, én nem vitatkozom.  
 
Nagy Géza alpolgármester: ide lehet hozni az újságírót!  
 
Bakucz Péter polgármester: azt mondtad, ha én leszek a polgármester.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: mégis itt vagyunk! Látod. Sőt, azt mondtam, ha Te 
jutsz be és mi kimaradunk, akkor is bejutok. Én még most is itt vagyok! Mint ahogy 
láthatod! Ez teljesen mindegy, most mondom még egyszer, hogy mit mondtam. Ha nem 
jutok be, mert meg volt az esélye, hiszen a társaim sem jutottak be.  
 
Nagy Géza alpolgármester: buta egy újságíró lehet, aki írta a cikket.   
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: elég buta volt, de mindegy. Ez sem ide való, 
szerintem.  
 
Nagy Géza alpolgármester: dehogyisnem.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: a lényeg az, hogy én akkor is azt mondtam, és erre 
akartam kilyukadni és befejezem a mondókámat, hogy kívülről is fogom segíteni. 
Ugyanúgy, mint előtte azt sem tudták ki az a Bondár Anikó, mégis mindenben 
segítettem. Lásd csak a sportot, lásd csak a bármit, önkormányzati testületi tag nélkül 
segítettem. Ezután is fogom! 
 
Nagy Géza alpolgármester: meglátszik.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: ha nem leszek önkormányzati képviselő sem. 
Nyílván, ha munkával – munkával, ha pénzzel – pénzzel, amim lesz azzal.  
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Nagy Géza alpolgármester: még arról az időről ismerlek téged, mikor jöttél, hogy 
gyere, Géza vidd ki a trágyámat, mert nincs ki, aki kivigye.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: igen?  
 
Nagy Géza alpolgármester: én erről az oldaladról ismerlek, de nem erről, ami most 
vagy, mióta pénzed van.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: Géza, ezt hozta. Nekem nincs pénzem! Nincs nekem 
pénzem!  
 
Bakucz Péter polgármester: jó, ez nem ide tartózik. Elkalandoztunk. Ezt lehet testületi 
ülésen kívül tovább beszélni.  
 
Nagy Géza alpolgármester: még egy felvetésem lenne. Visszatérve az egyéb dolgokhoz. 
Azokat, amit tavaly is felvetettem, hogy belehetne fásítani az olyan önkormányzati 
területeteket, amik nem használhatók fel konyhakertnek vagy bárminek. Megnézni a 
vályogvetőt, idetartózik, holnap lehet menni, van benne egy csomó fa kivágni való. Bel 
lehetne ültetni. Itt van a gödrök köze azt is, nyugodtan el lehetne dúratni, be lehetne 
nyárfával ültetni. Legyen három év múlva annak, aki jön az önkormányzatba fája, hogy 
tudjon mivel tüzelni. Nekem ez a véleményem. Fásítani – fásítani - fásítani!   
 
Nagy Imre képviselő: ehhez volna egy gondolatom, a fásításhoz. Ahhoz, hogy a 
vályogvető gödröt fásítsad, akkor annak igazán meg kéne nézni a talajmintáját. Esetleg 
sóslórumot akarsz beleültetni?  
 
Nagy Géza alpolgármester: nem kell, a fűzfa megterem most benne. Ilyen fűzfák 
vannak benne.  
 
Nagy Imre képviselő: mert víz van benne.  
 
Nagy Géza alpolgármester: el kellett volna menni eldúrkálni, elsimítani, és beültetni.  
 
Nagy Imre képviselő: a másik oldala, hogy a falu szebb legyen, jobb legyen, van egy 
javaslatom.  
 
Nagy Géza alpolgármester: igen?  
 
Nagy Imre képviselő: minden képviselő tag írjon össze 10 olyan dolgot, amivel 
előmozdítja a falut. Mindenki. Nézzük, mit lehet belőle kihozni.  
 
Nagy Géza alpolgármester: annyira nincs lemaradva ez a falu, hogy 60 javaslatot fel 
tudjunk írni, hogy mivel lehetne előmozdítani.  
 
Nagy Imre képviselő: de lehet, hogy fedi egymást, mondjuk. Mert mindenféle 
fásításhoz művelődési-ágváltoztatás kell, ugye?  
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Nagy Géza alpolgármester: igen. Arra miért kéne művelési ág változtatás?  
 
Nagy Imre képviselő: mert az gyep.  
 
Nagy Géza alpolgármester: és a fák benne?  
 
Nagy Imre képviselő: az csak hozadék fa. Tudhatnád.  
 
Nagy Géza alpolgármester: jó. Tudom én.  
 
Bakucz Péter képviselő: más egyéb észrevétel, hozzászólás?  
 
Szokai Dániel jegyző: nekem lenne. Felmerült itt a képviselői tiszteletdíj, az 
alpolgármesteri díj. Tehát, generálisan azt kimondani, hogy a képviselő-testület lemond 
bárki bármiről, nem teheti meg. Mint egyéni képviselő, vagy alpolgármester minden 
további nélkül azt mondhatja, hogy tiszteletdíjamról lemondok. Tiszteletdíjam x %-ról, 
vagy ennyi összegről lemondok. Ez megtehető. erre, amit Polgármester Úr is mondott, 
hogy lemondunk és alszámlát nyitunk itt házon belül, az nem kivitelezhető. 
Jogszabálysértő. Azt, mint magán személyként, mikor felvettük, nettóban, hogy azt 
követően a képviselő egyénileg mit tesz vele, azt nem mondhatja meg senki.  
 
Bakucz Péter képviselő: más egyéb észrevétel, hozzászólás?  
 
Diósi Károlyné bizottsági tag: külterületről bejáró közfoglalkoztatókkal kapcsolatosan, 
kérném, hogy nem lehetne segíteni nekik, a bejárási költségek fedezésével, vagy az 
utaztatásuknak megoldásával, mert ilyen hidegben nem tudnak kerékpárral bejárni.  
 
Bakucz Péter képviselő: maradnak kint a külterületen, vagy a kisbusz behozza őket.  
 
Nagy Géza alpolgármester: a konyhán, akik vannak.  
 
Bakucz Péter képviselő: munkaüggyel futni kell egy kört, mert az utazási költségüket 
szokta támogatni. Ennek utána fogunk járni.  
 
Bakucz Péter polgármester: köszönöm, mindenki aktivitását. A testületi ülést 17.00 
órakor bezárom.   
 
      kmf. 
 
  Bakucz Péter      Szokai Dániel 
  polgármester            jegyző 
 
 
  Tokai Gábor             Nagyné Bondár Anikó 
             jkv.hitelesítő                                            jkv.hitelesítő
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