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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. 
május 30-án 09.00 órakor megtartott üléséről. 
 

 

 

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

Meghívottak:  Szokai Dániel jegyző, Puskásné Szatmári Klára 
jegyzőkönyvvezető, Diósi Károlyné bizottsági tag, Kondorosi 
Mihályné adó főelőadó, Sebestyén Mária szoc. előadó, Buzgán 
Anita KHSZK családsegítő, Petrisán Lászlóné KHSZK Család és 
Gyermek jólét. Szolg. Szakm. vez.  

 
Távol van:   Nagyné Bondár Anikó képviselő 
 
Bakucz Péter polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelent képviselőket, 
bizottsági tagokat, Jegyző Urat, jegyzőkönyvvezetőnket, kollégáimat és meghívott 
vendégeinket.   
 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, 
mivel 6 fő jelen van. Nagyné Képviselő Asszony jelezte, hogy egészségügyi okok miatt, 
lehet, csak később tud az ülésen megjeleni.  
 
Először is elnézést szeretnék kérni, hogy délelőtti órában tartjuk meg a testületi ülést, de 
a zárszámadás lezárásának határidejét figyelembe kell tartani és délután Kötegyánban 
lesz testületi ülés. Az írásban kiküldött előterjesztések egy napirendi ponttal kevesebb, 
ezt most itt osztjuk ki a képviselők részére.  
 
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Szekeres István és Nagy Imre képviselők 
személyében, valamint a jegyzőkönyv vezetésére felkérem Puskásné Szatmári Klára 
igazgatási előadót. Kérem, aki a jegyzőkönyv hitelesítők, valamint a jegyzőkönyvvezető 
személyével egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 szavazattal – 
ellenszavazat nélkül – egyhangúan, határozat meghozatala nélkül Szekeres István és 
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Nagy Imre képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, valamint Puskásné Szatmári Klára 
igazgatási előadót jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja. 
 

 

NAPIREND: 

 

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

            Előadó: Bakucz Péter polgármester 
      
      2.   Beszámoló a 2016. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról 
            Előadó: Szokai Dániel jegyző  
      
      3.   Beszámoló a 2016. évi szociális pénzbeli ellátásokról, és a szociális feladatok  
            ellátásáról  
 Előadó: Szokai Dániel jegyző  
      
      4.  Átfogó értékelés Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata gyermekvédelmi  
           feladatainak ellátásáról a 2016. évben 
           Előadó: Szokai Dániel jegyző  
      
      5.  Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2016 
           évi feladatok ellátására vonatkozó tájékoztatója  
           Előadó: Sás Ildikó intézményvezető 
       
       6. Vagyonrendelet módosítása   
           Előadó: Bakucz Péter polgármester 
       
       7. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetésének 
           módosítása, a 2016. évi Költségvetési rendelet módosítása   
           Előadó: Bakucz Péter polgármester 

 
        8. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi zárszámadása, 2016. évi  
             zárszámadási rendelet elfogadása 
            Előadó: Bakucz Péter polgármester 
 
        9.  Bejelentések 
 
 

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérem, aki 
fentiekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 
A képviselő-testület 6 szavazattal – ellenszavazat nélkül – egyhangúan, határozat 
meghozatala nélkül, a napirendi pontra tett javaslatot elfogadta. 
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1. NAPIREND:  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről      

  
Bakucz Péter polgármester: köszönöm, hogy mindenki meg tudott jeleni a mai testületi 
ülésen. Az írásban kiküldött jelentést az első napirendi pont vonatkozásában kettő 
dátummal szeretném kiegészíteni. Az első, május 11-én került megrendezésre 
Kötegyánban, Falugyűlés, amin megjelentünk. Kötegyán Község képviseletében Nemes 
János Polgármester Úr jelent meg nálam, és ezt követően az ügyben volt egy falugyűlés. 
Miszerint elvi döntést hozott a Kötegyáni Képviselő-testület, hogy a Szociális 
Feladatellátó Társulást, melyben Sarkadkeresztúr is érintett, előre láthatóan december 
31-vel szeretné megszüntetni, mivel a Kötegyáni szociális intézeteit szeretné a 
Kötegyáni Református egyháznak átadni. Mindezidáig ez elvi döntés, erről határozat 
még nem született. Ebből egy feltételes határozat fog születni, és ha a csillagok állása 
engedi és összejön, akkor ennek eredménye október vége – november elején lesz. 
Viszont ez azért fontos, mert nekünk is el kell gondolkodnunk a jövő tekintetében, hogy 
a sarkadkeresztúri Idősek Klubjával mi legyen. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, de 
nem baj az, ha tisztában vannak a képviselők azzal, hogy ezen nekünk is 
gondolkodnunk kell. Hallottunk itt vízhangokat, hogy a két település közti viszony 
miatt döntött így Kötegyán település. Ez szeretném megcáfolni. Nekik van egy 
bentlakásos intézményük, ami jelen pillanatban, ebben az évben 14,5 millió forint 
mínuszt generál. Ezt az ottani költségvetés nem bírja el, ezért döntöttek így, hogy 
átadják. A másik kiegészítésem az lenne, hogy egy korábban benyújtott pályázatból 
kifolyóan, a múlthéten hétfőn megérkezett önkormányzatunkhoz 4 darab számítógép, 
ami korábban is elképzelés volt, egy gép megy a konyhára, egy megy az Idősek 
klubjába és kettő gép marad az önkormányzatnál. Az első napirendi pontot szóban 
ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Amennyiben kérdés lenne, megpróbálok 
válaszolni rá.  
 
Nagy Imre képviselő: az idősek klubjával kapcsolatosan, nem kellene nekünk is 
lépéseket tenni már, hogy nehogy a szék mellé kerüljünk? Különböző alternatívákat 
keresni?  
 
Bakucz Péter polgármester: nyílván ezért hívtam fel a képviselők figyelmét erre. 
Igazából, míg nincs írásos határozat a Kötegyáni testülettől, addig ez csak egy 
elképzelés. Majd ha lesz, akkor kell majd nekünk is foglalkozni ezzel az üggyel.  
 
Bordás Sándor képviselő: elképzelése azért van a Polgármester Úrnak, hogy az ÖNO-t 
hová fogjuk eltenni? Nyilván az fel sem merült Önben, hogy majd az önkormányzat 
üzemeltesse, hiszen ezt a mínuszt már nem tudja a mi önkormányzatunk sem 
felvállalni.  Ezért kellene megkezdeni a tárgyalásokat valamerre, minél hamarabb.  
 
Bakucz Péter polgármester: a piacon többféle szolgáltató van, akár civil, akár egyházi. 
Ezt majd akkor mikor meg lesz a konkrét döntés megbeszéljük. Egyéb kérdés, 
észrevétel?  
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Bordás Sándor képviselő: nekem lenne, a TOP-os pályázatokkal kapcsolatosan, május 
12-én részt vettek Diósi Károlynéval. Meg szeretném kérdezni, hogy Diósi Károlyné egy 
intézményvezető, Önnek nincs véletlenül egy alpolgármestere, hogy Őt vigye el egy 
ilyen tárgyalásra?  
 
Bakucz Péter polgármester: van.  
 
Bordás Sándor képviselő: minek köszönhető, hogy például Újszalonta is 60 milliós 
pályázatot nyert? Mi pedig semmit. Ez minek köszönhető, ezt szeretném megkérdezni?  
 
Bakucz Péter polgármester: a döntés nem a mi kezünkbe van. A pályázat benyújtásra 
került még az előző képviselő – testület idejében, TOP 4.2.1-ben, ez egy komplex 
szociális intézmény felújítás és eszközcserés pályázat volt. A pályázat 150 millió 
forintról szólt. A kistérségben három település nyújtotta be ezt a pályázatot, Sarkad, 
Méhkerék és Sarkadkeresztúr. Sajnos a három pályázatból csak Méhkerék nyert, a 
másik kettő elutasításra került. Ebben, mint döntéshozó nem tudok szerepet vállalni, 
mert ez nem rajtunk múlott. A Diósiné személye pedig, mivel korábban a gyerekesélyes 
pályázatban Ő volt benne, a TOP-os pályázatokban aktívan részt vett és rálátása volt, 
így mint kapcsolattartó ő maradt benne.  
 
Bordás Sándor képviselő: az ilyeneket miért nem az Alpolgármester Úrral beszéli meg. 
A másik, miért nem mondja el őszintén, hogy miért nem nyertünk TOP-os pályázatot? 
A Megyei Elnök Úr elmondta, hogy miért nem. Legyen szíves tájékoztasson már minket 
erről is.  
 
Bakucz Péter polgármester: én ezt nem tudom megmondani. A Megye struktúrájának 
fejlesztésébe nem fért bele ez az elképzelés, és innentől kezdve már ezt a Megye nem 
támogatta a minisztérium irányába felterjesztésre.  
 
Bordás Sándor képviselő: akkor nem a KBC miatt?  
 
Bakucz Péter polgármester: korábban is elmondtam, hogy ez ügyben volt egy 
megbeszélésünk a Országgyűlési Képviselő Urunkkal, és az Ő javaslatára csatlakoztunk 
a KBC-hez, mondván, minél jobb, ha több lábon, több pilléren állunk. Egyéb 
hozzászólás, kérdés. Észrevétel? Amennyiben nincs, aki az első napirendi pontot és a 
szóbeli kiegészítést elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal – a következő határozatot hozta: 
 

64/2017. (V.30.)  számú önkormányzati határozat: 
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Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről elfogadja. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
2. NAPIREND:  Beszámoló a 2016. évi adóigazgatási feladatok 

ellátásáról 
 
Bakucz Péter polgármester: második napirendi pont, beszámoló a 2016 évi 
adóigazgatási feladatok ellátásáról. Köszöntöm köreinkben, hivatalunk ügyintézőjét, 
Kondorosi Mihálynét. Az anyagot időben elkészítette, lefűzésre és kiküldésre került. 
Megkérdezném, mint a napirendi pont összeállítóját, hogy szóbeli kiegészítése van-e? 
Ezt követően át adnám a szót Jegyző Úrnak, amennyiben neki lenne kiegészítése, azt 
tegye meg.  
 
Kondorosi Mihályné adó fea.: nem szeretném semmivel kiegészíteni a beszámolómat. 
Az gondolom mindent leírtam, esetleg, ha valakinek kérdése lenne, arra szívesen 
válaszolok.  
 
Szokai Dániel jegyző: nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő – testület tagjait és 
minden meghívott vendéget. 2016-os évben 16.024 e Ft volt az előirányzatunk az 
adókivetések alapján, ez 87 %-ban teljesült. Ami elég jónak mondható. Elmaradásunk 
van iparűzési adóból. Gépjárműadó egy kicsit emelkedett, 1,37 %-ban van teljesítve. Az 
iparűzési adó minden évben egy folyamatos, május 31-ei zárással és feltöltéssel zárul, 
ami a december 31-i adatokat tartalmazza. Itt vagy visszafizetési kötelezettsége lesz az 
önkormányzatnak, vagy aki nem fizetett annak késedelmi kamattal ketyeg tovább a 
meghatározott iparűzési számlájuk. Egyik legjelentősebb bevételünk a kommunálisadó, 
amivel ráadásul az önkormányzat saját maga egész összegben rendelkezhetne. Azt 
gondolom, hogy a korábbi évekhez hasonlóan változás nem történt. Igazából ennyit 
szerettem volna elmondani.  
 
Nagy Imre képviselő: hogy lehetséges az, hogy egyes személyeknél ekkora összegek 
halmozódnak fel?  
 
Kondorosi Mihályné adó fea.: erre válaszolhatok?  
 
Szokai Dániel jegyző: persze.  
 
Kondorosi Mihályné adó fea.: ez konkrétan úgy történik, ez a felhalmozódás, hogy 
évek óta nem fizet az ügyfél. Viszont, ilyen behajtási módot nem tudunk alkalmazni 
vele szembe, mert vagy nincsen bejelentett munkaviszonya, vagy főállású őstermelő, 
amivel nem éri el azt a minimális szintet, amit letilthatunk. Nem is tudjuk letiltani, 
hiszen nullás igazolásból mit tiltsunk.  
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Nagy Imre képviselő: ezekkel nem lehet csinálni semmit?  
 
Kondorosi Mihályné adó fea.: nem lehet velük csinálni semmit, nem fizetnek adót.  
 
Bakucz Péter polgármester: esetleg egyéb hozzászólás, észrevétel? Amennyiben nincs, 
aki az elhangzottak alapján a napirendi pontban szereplőket elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
 

65/2017. (V.30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Adóhatóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

  
   Felelős: Szokai Dániel jegyző 

     Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 
 
 
3. NAPIREND:  Beszámoló a 2016. évi szociális pénzbeli ellátásokról, 

és a szociális feladatok ellátásáról 
 
Bakucz Péter polgármester: harmadik napirendi pont hivatalunk szociális igazgatási 
feladatok ellátása 2016-os évben. A beszámoló időben elkészült és kiküldésre került. 
Köszöntöm köreinkben Sebestyén Mária kolléganőnket. Át is adnám neki a szót, 
amennyiben szóbeli kiegészítése van tegye meg, ezt követően ismételten Jegyző Urat 
kérném meg, ha szeretné egészítse ki a beszámolót.  
 
Sebestyén Mária szoc. ea.: köszöntök mindenkit. Igazából csatlakoznék a 
kolléganőmhöz, azt gondolom mindent leírtam a beszámolómban. Amennyiben kérdés 
lenne, megpróbálok válaszolni rá.  
 
Szokai Dániel jegyző: különösebb hozzászólásom nincs. 2016. január 1-től megszűnt a 
lakásfenntartási támogatás, mint jelentős mértékű kiadás, ami szerepelt az 
önkormányzatnál. Azt gondolom kolléganőm leírt mindent átfogóan, részletesen, 
különösebb hozzászólásom nincs.  
 
Bakucz Péter polgármester: esetleg egyéb hozzászólás, észrevétel?  
 
Bordás Sándor képviselő: szeretném megkérdezni, hogy tavaly mennyi volt az 
előirányzat a települési támogatásnál?  
 
Szokai Dániel jegyző: 2 millió.  
 
Bordás Sándor képviselő: tehát ebből került kiosztásra 1.167 e Ft. Itt szeretném 
megjegyezni, mivel tavaly ezt mér a Humánpolitikai Bizottság osztotta szét. 



8 

 

Alpolgármester Úrnak szeretném megjegyezni, hogy így szórta szét a Humánpolitikai 
Bizottság a pénzt. Emlékszik rá?  
 
Nagy Géza alpolgármester: biztosan.  
 
Bakucz Péter polgármester: más kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki az 
elhangzottak alapján a napirendi pontban szereplőket elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
 

66/2017. (V.30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2016. évi szociális igazgatási tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

  
   Felelős: Szokai Dániel jegyző 

     Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 
 
 
4. NAPIREND:   Átfogó értékelés Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról a 2016. évben 

  
Bakucz Péter polgármester: negyedik napirendi pont, átfogó értékelés Sarkadkeresztúr 
Község gyermekvédelmi feladatellátásáról, az elmúlt évre vonatkozik. Szintén 
Sebestyén Mária kolléganő készítette el időben a beszámolót. Vissza is adnám neki, 
illetve Jegyző Úrnak a szót.  
 
Sebestyén Mária szoc. ea.: ehhez sem szeretnék szóbeli kiegészíteni. Továbbra is a 1997. 
évi XXXI. tv alapján végezzük a feladatainak el. Esetleg ha kérdés lenne, válaszolok rá 
szívesen.  
 
Szokai Dániel jegyző: igazából ezt a beszámolót sem szeretném kiegészíteni, 
kolléganőm részletesen leírta és összeszedte. Minden évben az előterjesztés és a 
képviselő – testületi határozat a Kormányhivatal felé is megküldésre kerül, ez fog 
történi most is.  
 
Bakucz Péter polgármester: átfogó értékeléshez észrevétel, kérdés van-e?  
 
Diósi Károlyné bizottsági tag: nekem lenne a szünidei étkeztetéssel kapcsolatosan. 
Körülbelül 3 millió Ft támogatást kaptunk rá, viszont a szünidei gyermekétkeztetés 4,5 
millió forintba kerül, így 1,5 millió az önkormányzati hozzájárulás összege.  
 
Bakucz Péter polgármester: ehhez tennék én is egy kis megjegyzést. Nem tudom, 
hogyan lehetne ezt kontrollálni, de sajnos nagyon sok esetben előfordul, hogy a szülő 



9 

 

megigényli hosszas előmunkálatok után a gyermek részére az ételt, de az adott nap 
nem viszik el. Most hallották, hogy nem kis pénzt teszünk mellé, de mivel törvény írja 
elő, hiszen gyermek nem éhezhet, és még sem viszi el az ételt, a szünidőben. Nem 
tudom, milyen megoldást lehetne erre találni? Ha felülvizsgáljuk a gyermekvédelmi 
kedvezmény jogosultságát, azzal az a baj, hogy nem csak a szünidei étkeztetés 
megszűnését vonja maga után, hanem más ellátását is.  
 
Nagy Imre képviselő: ezek szerint nyilatkoznak, hogy kérik az ebédet?  
 
Sebestyén Mária szoc. ea.:  igen.  
 
Bordás Sándor képviselő: nyilatkozathoz csatolni kellene egy mondatot, hogy 
amennyiben 2-3 alkalommal nem veszi át, az levonásra kerül tőle.  
 
Petrusán Lászlóné szakm.vez.: ezt nem lehet megtenni. Azt gondolom, hogy ezt 
törvény írja elő, hogy a gyermekeknek ez jár. Valami más megoldás kellene. Viszont a 
szülőknek fel kell hívni a figyelmét arra, hogy ezzel veszélyezteti gyermekét. Hiszen ez 
szociálisan rászorultaknak jár ez a támogatás, amennyiben ő erre rászorul és nem tartja 
ezt be, akkor valamilyen szinten veszélyezteti gyermekét. Ezzel lehetne jobban odahatni 
a szülőkre, illetve a családsegítő kolléganő most már hetente kétszer itt lesz és ebben is 
lehet kérni a segítségét.  
 
Szokai Dániel jegyző: a kormány egyre nagyobb figyelmet biztosít a 
gyermekétkeztetésre, ezeket lehet hallani a médiákban is. Van külön rá Miniszteri 
rendelet is és külön leírás is. Mind a kormányhivatal, mind a mi részünkről is komoly 
figyelmet kell erre fordítanunk.  
 
Bakucz Péter polgármester: más kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki az 
elhangzottak alapján a napirendi pontban szereplőket elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
 

67/2017. (V.30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal által készített a 
2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló átfogó értékelést elfogadja. 

   
     Felelős: Bakucz Péter polgármester 
       Szokai Dániel jegyző 
     Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
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5. NAPIREND:   Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálata 2016 évi feladatok 
ellátására vonatkozó tájékoztatója  

 
Bakucz Péter polgármester: ötödik napirendi pont, a Kistérségi Humánszolgáltató 
Szolgáltató Központ 2016 évi feladatainak ellátásáról tájékoztató. Köszönteném külsős, 
meghívott vendégeinket. át adnám a szót az írásos anyag kiegészítésére.  
 
Petrusán Lászlóné szakm.vez.: nagyon szépen köszönjük a meghívást. Igaz, hogy már 
hozzászóltunk, de nem mutatkoztunk be. Buzgán Anita szociális munkás, aki kétszer 
jár ki egy héten ide Sarkadkeresztúrra. Petrusán Lászlóné vagyok, a KHSZK-tól. 
Szerintem az írásos anyagunkat elég bőven, részletesen leírtuk. természetesen, ha 
valakinek kérdése, észrevétele lenne, úgy megpróbálunk rá válaszolni. Bízunk abban is, 
hogy ez a heti két alkalom megfelelő lesz a hatékony munkához. Egyben köszönjük az 
önkormányzatnak a támogatást és segítséget a munkákkal kapcsolatban.  
 
Bakucz Péter polgármester: köszönjük szépen. Anita?  
 
Buzgán Anita szocmunkás.: egyetértek a szakmai vezetőmmel.  
 
Bakucz Péter polgármester: köszönöm. Azért én azt megjegyezném, hogy évente a 
jelzőrendszeres megbeszélések alkalmával többször összeülünk. Annyiban jónak 
tartom, hogy egy fő látja el rendszerességgel ezt a feladatot, hiszen a családoknál így 
könnyebben alakul ki a bizalom és könnyebb segítséget nyújtani részükre. Köszönöm 
az eddigi munkátokat és hozzáállásotokat is. Kérdés, észrevétel az beszámolóval 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki az elhangzottak alapján a napirendi pontban 
szereplőket elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
 

68/2017. (V.30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálata által készített a 2015. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést 
elfogadja. 

    
     Felelős: Bakucz Péter polgármester 
       Szokai Dániel jegyző 
     Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

Bakucz Péter polgármester: akkor engedjék meg, hogy most összefoglalóan, mint a 
Kistérségi Humán Szolgáltató munkatársainak, mint saját kolléganőimnek köszönöm az 
eddigi munkáját. köszönöm, amit a település lakói felé megtettek, valamint 
mindenkinek ezt a tartalmas beszámolót is köszönöm.  
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6. NAPIREND:       Vagyonrendelet módosítása   
 
Bakucz Péter polgármester: szintén írásban kiküldésre került, vagyonrendelet 
módosítása. Úgy gondolom, nem kell, sokat beszéljünk róla. Ez a régóta elhúzódó 
Kisnyéki telekcsere ügy. Kérném a testületet, hogy maga a rendelet módosításét 
támogassa.  
 
Bordás Sándor képviselő: szeretném megkérdezni, mert azt látom, hogy az értékbecslés 
2017. április 27-én megtörtént. Ez az értékbecslés milyen eredményű lett?  
 
Szokai Dániel jegyző: ugyanaz, mint a korábbi.  
 
Bordás Sándor képviselő: ugyanaz. Tehát, akkor egy kövezett út az ugyanakkora 
értékű, mint egy árok? Értem. Rendben van. Én fenntartom továbbra is az 
indítványomat, amennyiben ez a telekcsere végbe megy, akkor meg teszem a 
feljelentést. Majd kivizsgálják a hatóságok, hogy egyenértékű-e az a két telek, és hogy 
valóban jogos a telekcsere.  
 
Bakucz Péter polgármester: köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás? Amennyiben nincs, 
aki az elhangzottak alapján a napirendi pontban szereplőket elfogadja, és a 
rendeletmódosítással egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal – a következő határozatot hozta: 
 

69/2017. (V.30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
előterjesztésnek megfelelően a vagyonrendelet módosítását 
elfogadja.  

    
     Felelős: Bakucz Péter polgármester 
       Szokai Dániel jegyző 
     Határidő: azonnal 

 
 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször 

módosított 11/1994. KT. rendelet módosításáról  

 
 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi)  
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7. NAPIREND:   Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. 
évi költségvetésének módosítása, a 2016. évi 
Költségvetési rendelet módosítása   

 
 
Bakucz Péter polgármester: hetedik napirendi pont az önkormányzat 2016 évi 
költségvetésének módosítása. Írásos anyag kiküldésre került. Jegyző Urat kérdezem, 
hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni?  
 
Szokai Dániel jegyző: igen. Úgy volt, hogy Nagy Károlyné is fog érkezni ere a testületi 
ülésre, de sajnos munkájából kifolyólag nem tud most rész venni. A Szociális 
Feladatellátó Társulás ügyeit intézi. Különösebben nem kívánom kiegészíteni. Nem volt 
előirányzat módosítás 2016 évre. Viszont a zárszámadás határ ideje miatt ebben a 
formában tudjuk megoldani.  
 
10.11 órakor Nagyné Bondár Anikó képviselő megérkezett.  
 
Bakucz Péter polgármester: kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, aki a 
költségvetés módosítását és a rendelet megalkotását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  
 
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot 
hozta: 
 

70/2017. (V.30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását, elfogadja, 
helyi rendeletét megalkotja.  

    
     Felelős: Bakucz Péter polgármester 
       Szokai Dániel jegyző 
     Határidő: azonnal 

 
 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete  

 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi)  
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8. NAPIREND:   Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. 
évi zárszámadása, 2016. évi zárszámadási rendelet 
elfogadása 

 
 
 
Bakucz Péter polgármester: nyolcadik napirendi pont az önkormányzat 2016. évi 
zárszámadása, illetve zárszámadási rendeletének elfogadása. Jegyző Úr szóbeli 
kiegészítése van-e?  
 
Szokai Dániel jegyző: különösebben nincs. Amennyiben valakit érdekel a Kincstári 
adatszolgáltatás, elhoztam, szívesen átadom, hogy megnézze. Azok az adatok, amik itt 
szerepelnek, azok vannak benne.  
 
Bordás Sándor képviselő: nekem lenne egy kérdésem az óvoda intézetnél. Ugyebár a 
2016. évi előirányzat 23.020 e Ft volt. Ezt módosították, 24.331 e Ft-ra. Miért kellett 
módosítani, mikor a teljesítés csak 19.247 e Ft volt.   
 
Szokai Dániel jegyző: van a január 1-i állapot, utána történek a módosítások, amik 
tavaly évben nem lettek végrehajtva, ez most nem a december 31-i, hanem az évközben 
lévő módosítások eredménye. Ez lehetett vagy központilag elrendelt, mert adtak 
valamit pluszba, vagy saját akaratunkból. Gyakorlatilag a vége, mikor megkapjuk a 
tényleges végleges adatot, az maga a zárszámadás. Pénzügyi kezeléstechnikai kérdés 
volt.  
 
Bordás Sándor képviselő: találtam benne sok hibát, ezek az elszámolások, nem is 
tudom hogyan jöttek ki ezek a számok. Nem találtam a konyha elszámolását. Valami 
oka van ennek?  
 
Szokai Dániel jegyző: azokat lehet elszámolni aminek, van bizonylata, aminek nincs 
bizonylata, azt nem tudjuk elszámolni. ez az jelenti, hogy van egy szállítójegyünk, mert 
a kertből bekerül 10 kg krumpli, ennek kellene lennie pénzügyi bizonylatának. Vagy 
pedig önköltségszámításon, vagy pedig a napi piaci áron alapul a beszámolása.  
 
Bordás Sándor képviselő: tehát, külön költségvetés a konyha, neki az önkormányzat 
felé nem kell elszámolni?  
 
Szokai Dániel jegyző: dehogynem.  
 
Diósi Károlyné bizottsági tag: szabad szóljak? Az önkormányzathoz tartozott 2016. 
évben a konyha. Nem volt önálló szakfeladaton. 2017. február 2-tól önálló intézmény. 
Tehát következő évben fog jelentkezni önállóan a konyha, úgy, mint az óvoda.  
 
Bordás Sándor képviselő: én átlapoztam a tavaly évi elszámolást, abba benne volt a 
konyha. Ebből, hogy nincsen, abszolút nem tudjuk meg, végül is abból sem tudtuk 
volna meg, mert el lett volna könyvelve rendesen, hogy mínuszos. Engem nem is az 
érdekel, hogy mínuszos, hanem hogy a konyhakerti növények bevételezve stb. Nem 
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kellene ezen mosolyogni. Abszolút nem is értem. Nem is rabolnám tovább az időt, 
úgyis a kedves képviselő társaim, akik nem szólaltak meg eddig, úgyis megszavazzák. 
Szerintem haladjunk, hiszen tudják nagyon jól, hogy ezt meg kell szavazni nekik. 
Nyújtsák fel a kezüket a Bólogató Jánosok, aztán fogadják el. Ne raboljuk egymás idejét 
tovább, mert ezt ebben a formában nem lehet elfogadni. Ez nem egy elszámolás.  
 
Bakucz Péter polgármester: szavazásra bocsájtanám. Más kérdés, hozzászólás van-e? 
Amennyiben nincs, aki a 8/a napirendi pont határozati javaslatát elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal – a következő határozatot hozta: 
 

71/2017. (V.30.)  számú önkormányzati határozat: 
I. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sarkadkeresztúri 
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 
bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát 

44 734 743,- Ft költségvetési bevétellel 
44 440 518,- Ft költségvetési kiadással 

              294 225,- Ft költségvetési maradvánnyal 
hagyja jóvá. 
II. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását 
részletesen a következők szerint fogadja el: 
(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait, bevételeit 
mérlegszerűen a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
(2) A Képviselő-testület az Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv 
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt 
előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a 
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a határozat 1. és 2. számú 
melléklete alapján határozza meg  
(3) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv 
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók szerinti 
bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el. 
(4) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi létszámkimutatását 
az 5. melléklet szerint fogadja el. 
III. Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi pénzmaradványát a 
Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségére rendeli el felhasználni. 
 
Felelős: Bakucz Péter polgármester 
              Nemes János polgármester 
              Szokai Dániel jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Bakucz Péter polgármester: következő a 8/b, az óvoda intézmény zárszámadása, aki 
ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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72/2017. (V.30.)  számú önkormányzati határozat: 

I. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sarkadkeresztúr 
Község Óvoda Intézménye 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 
bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát 

19 390 764,- Ft költségvetési bevétellel 
19 247 528,- Ft költségvetési kiadással 

               143 236,- Ft költségvetési maradvánnyal 
hagyja jóvá. 
II. A Képviselő-testület az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetésének végrehajtását 
részletesen a következők szerint állapítja meg: 
(1) A Képviselő-testület az Óvoda Intézmény kiadásait, bevételeit mérlegszerűen a 3. 
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
(2) A Képviselő-testület az Óvoda Intézmény, mint költségvetési szerv költségvetési 
bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és 
azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú 
műveletek bevételeit és kiadásait a határozat 1. és 2. számú melléklete alapján határozza 
meg  
(3) A Képviselő-testület az Óvoda Intézmény, mint költségvetési szerv költségvetési 
bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. 
melléklet szerint fogadja el. 
(4) A Képviselő-testület az Óvoda Intézmény 2016. évi létszámkimutatását az 5. 
melléklet szerint fogadja el. 
III. Képviselő-testület az Óvoda Intézmény 2016. évi pénzmaradványát az Óvoda 
Intézmény 2017. évi működési költségére rendeli el felhasználni. 
 
Felelős: Bakucz Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Bakucz Péter polgármester: következő a 8/c, a rendelet módosítását, aki ezt elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal – a következő határozatot hozta: 
 

73/2017. (V.30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
Felelős: Bakucz Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
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Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete  

 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.11.) 

önkormányzati rendelet végrehajtásáról 

 

   
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi)  
 
 
 
8. NAPIREND:       Bejelentések 
 
 
Bakucz Péter polgármester: nyolcadik napirendi pont, bejelentések. Első lefűzött anyag, 
ami kiküldésre került, mindenki elolvashatta. DAREH Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosítása, az írásból kiderül, hogy 4 település kilépet ebből a 
társulásból. Egy viszont kezdeményezi a belépését. Nem szeretném név szerint nevezni 
őket. Kérem a képviselő-testületet, hogy Sarkadkeresztúr részéről támogassa a DAREH 
ezen megállapodás módosítását. Gondolom, ehhez sokat nem tudunk hozzáfűzni. Aki a 
4 település kilépését támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozta: 
 

74/2017. (V.30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzata 
Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Társuláshoz történő csatlakozását jóváhagyja, egyben felkéri a 
polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét 
tájékoztassa. 

 
Felelős: Bakucz Péter polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Bakucz Péter polgármester: aki, az új tag belépésével egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozta: 
 

75/2017. (V.30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a 
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Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodását a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról 
a Társulás Elnökét tájékoztassa. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást a Társulás Elnökének felhívására aláírja. 

 
Felelős: Bakucz Péter polgármester. 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Bakucz Péter polgármester: nekem lenne kettő dolog. Az egyik egy megkeresés, email 
útját érkezett. Mihók Péterné Szabó Lenke keresett meg az elmúlt héten. 
önkormányzattal egy időben megkereste a református egyházat, valamint az általános 
iskolát is. családfakutatást végez, és a levéltári kutatás alapján és az egyházi 
nyilvántartásokból bukkant rá egy olyan dologra, hogy ebben az évben 230 évvel 
ezelőtt nemzetes Fazekas István Úr megépíttette az első iskolát településünkön. Ő 
kezdeményezte, hogy ennek az évforduló tiszteletére emléktáblát avasunk. Ehhez kéri a 
képviselő-testület támogatását. Részleteket nem tudok még mondani, csak a 
megkeresés érkezett személyesen és emailben, hogy amennyiben a testület úgy 
gondolja, támogassa ezt a kezdeményezést. Aki ezzel az elképzeléssel egyetért és 
támogatja, kérem, jelezze.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
 

76/2017. (V.30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Önkormányzatának Képviselő-testülete, Mihók 
Péterné Szabó Lenke kérelmét, miszerint nemzetes Fazekas István 
kurátornak 230-ik évfordulója tiszteletére emléktáblát létesítene, 
támogatja. Mivel az első „oskola házat” Sarkadkeresztúron ő 
építette.   

 
Felelős: Bakucz Péter polgármester. 
Határidő: azonnal 

 
 
Bakucz Péter polgármester: valamint érkezett a „Leg a Láb” Alapfokú Művészeti Iskola 
részéről egy megkeresés. Normatíva igénylés szerint, szükséges nekik az 
önkormányzattól egy támogató határozat. A napokban kaptuk meg a Mezőberény 
Város képviselő-testületének határozati javaslata, ami a Leg a láb Alapfokú Művészeti 
Iskola működését támogatja. Nyilván ezt Sarkadkeresztúrra átírva kellene meghoznia a 
testületnek. erről szólna maga a határozat, hogy támogassuk őket. Hozzászólás, 
észrevétel van-e? Amennyiben nincs, aki ezzel egyetért, kérem, jelezze.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
 

77/2017. (V.30.)  számú önkormányzati határozat: 
Sarkadkeresztúr Önkormányzatának Képviselő-testülete a „LEG-a-
Láb” Alapfokú Művészeti Iskola működését hasznosnak, a 
településen hiányt kitöltőnek ítéli. Az intézmény tevékenységével 
kötelező feladatain túl nagymértékben gazdagítja városunk 
kulturális életét, színesíti rendezvényeinket, őrzi a nemzeti 
hagyományokat.  
A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
illetékeseknek történő megküldését.  

 
Felelős: Bakucz Péter polgármester. 
Határidő: azonnal 

 
Bakucz Péter polgármester: részemről ennyi lett volna, köszönöm mindenkinek a 
megjelenést és az aktivitást. Esetleg valakinek valami más hozzászólása van-e? Amint 
bezárom az ülést, kérem a testületi tagokat, hogy maradjanak még egy kicsit, hogy a 
hétvégi rendezvényt megbeszéljük. A testületi ülést 11.00 órakor bezárom.   
 
 
      kmf. 
 
  Bakucz Péter      Szokai Dániel 
  polgármester            jegyző 
 
 
            Szekeres István             Nagy Imre 
             jkv.hitelesítő                                      jkv.hitelesítő 
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