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Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. március 29-én megtartott ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.

JEGYZŐKÖNYV
mely készült Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
március 29-én 14.00 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Bakucz Péter polgármester, Nagy Géza alpolgármester, Nagy Imre,
Nagyné Bondár Anikó, Szekeres István és Tokai Gábor képviselők

Meghívottak:

Szokai
Dániel
jegyző,
Puskásné
Szatmári
Klára
jegyzőkönyvvezető, Diósi Károlyné bizottsági tag, Auer György
Sarkadi RK vez., Puskás Sándor körzeti megbízott, Stir Mihály
Kötegyáni Határrendészeti Kir. vez., Zanócz István Gyulai
Tűzoltó parancsnokság vez.,

Távol van:

dr. Szatmári László alpolgármester, Bordás Sándor képviselő

Bakucz Péter polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelent képviselőket,
bizottsági tagokat, Jegyző Urat, jegyzőkönyvvezetőnket és meghívott vendégeinket.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes,
mivel 6 fő jelen van. dr. Szatmári László Alpolgármester Úr és Bordás Sándor Képviselő
igazoltan van távol.
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Tokai Gábor 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 Tokai Gábor és Nagy
Imre képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, valamint Puskásné Szatmári Klára
igazgatási előadót jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.
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NAPIREND:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Előadó: Bakucz Péter polgármester
2. Beszámoló a Sarkadi Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról
Előadó: Sarkadi Rendőrkapitányság vezetője
3. Tájékoztató a Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség 2016. évi
munkájáról
Előadó: Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség Vezetője
4. Beszámoló a Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi
munkájáról
Előadó: Gyulai HTP parancsnoka
5. Tájékoztató a Polgárőrség Sarkadkeresztúr 2016. év munkájáról
Előadó: a Polgárőr Egyesület Elnöke
6. Bejelentések
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérem, aki
fentiekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal – ellenszavazat nélkül – egyhangúan, határozat
meghozatala nélkül, a napirendi pontra tett javaslatot elfogadta.

1. NAPIREND:

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről.

Bakucz Péter polgármester: nagy tisztelettel köszöntök még egyszer mindenkit a mai
testületi ülésen. Az első napirendi pont anyaga lefűzve, kiküldésre került. Ezt egyetlen
egy ponttal egészíteném ki, március 28-án tanfelügyeleti ellenőrzés volt az Óvoda
Intézményünkben. Nagyné Zsoldos Mária munkáját ellenőrizték a hatóságok.
Szeretném átadni a szót a képviselő társaknak, észrevétel, hozzászólás van-e ezzel
kapcsolatban.
Nagy Imre képviselő: azt szeretném megkérdezni,
közfoglalkoztatás. Hány fővel? Milyen programokkal?
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Bakucz Péter polgármester: négy programmal indult, az előző évekhez hasonlóan,
belterületi utak karbantartása, mezőgazdasági, helyi sajátossági program, valamint a
külterületi utak programmal. A létszám keret 110 fővel indult el. Mindezek mellett lett
indítva 2 fővel hagyományos közfoglalkoztatási program – melyben 6 órás
jogviszonnyal van foglalkoztatva a két érintett. Egyéb kérdés, észrevétel? Amennyiben
nincs, akkor ezt szavazásra és elfogadásra bocsájtanám. Aki az első napirendi pontot
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:

42/2017. (III.29.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről (a határozat mellékletét képzi), elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakucz Péter polgármester

2. NAPIREND:

Beszámoló a Sarkadi Rendőrkapitányság 2016. évi
munkájáról

Bakucz Péter polgármester: második napirendi pont, beszámoló a Sarkadi
rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról. Időben megkaptuk az előterjesztést, amit
továbbítottuk a képviselők irányába. A terjedelmes és részletes beszámolót mindenki
elolvashatta. Át is adnám a szót Auer György Ezredes Úrnak szóbeli kiegészítés végett.
Auer György ezredes: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt Képviselő –
testület! Köszönöm szépen a meghívást. A beszámoló úgymond központi rendszer
alapján kiadott anyag. Azokat az adatokat tartalmazza, amiket az elmúlt években is
tartalmazott. Ami úgy gondolom, hogy Sarkadkeresztúrt kivételes helyzetben tartja, az,
hogy helyben lakó körzeti megbízottja van. Ami úgy gondolom nagy előny. Működő
polgárőrsége van, ami azt gondolom, hogy amikor kell és szükség van rá, akkor
maximális együttműködéssel ott van. Illetve van egy határrendészeti kirendeltség, ami
szintén rendszeresen lát szolgálatot. Ebből a szempontból, akár a megyében is kivételes
helyen van Sarkadkeresztúr. A lakosság, az önkormányzat, a civil szervezetek részéről
van együttműködés. Az információáramlás, mint az állampolgárok felé, mint az
állampolgárok felől megfelelő. Balesettek tekintetében, a nagy forgalmú 4219-es főútra
gondolok, szerencsére nem jellemző a településre. Minden évben készít a
4

Belügyminisztérium egy felmérést, az önkormányzatok megkérdezésével, melyet utána
mi is megkapunk. Ez a felmérés a rendőrség számára egy fontos szempont lehet.
Szeretném, ha ezt a felmérést objektív módon tenné meg az önkormányzat. Amire
szeretném felhívni a figyelmet, és ezt minden testületi ülésen meg szoktam tenni, az a
megelőzés kategóriájába tartozik. Sajnos minden évben előfordul, hiba minden
fórumon megtörténik a felhívás, első sorban a csalásokra gondolok. Részben az árusok
által okozott, részben az úgy nevezett telefonos vagy internetes csalások. Továbbra is
havi rendszerességgel telefonos csalás még mindig előfordul. Mindenkinek
hangsúlyozom és felhívom a figyelmet, hogy ezekre nagyon figyeljenek oda. Köszönöm
szépen mindenkinek az együttműködést. Kérem, segítsék továbbra is a helyi kolléga
munkáját. Bízom bene, hogy a jövőben is hasonló közbiztonsági eredmények lesznek a
településen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Bakucz Péter polgármester: esetleg amíg kérdés, vagy hozzászólás merülne fel a
jelenlévő képviselőkben, addig mindenfélekép szeretném kiemelni, hogy az
előterjesztésben szerepel is, hogy 2016. évben az előző évhez képest majdnem 50 %-ban
csökkent a bűncselekmények száma. Ez egy elég komoly teljesítmény, ehhez csak
gratulálni tudok. A munkát, amit a településünkön ellátnak, azt ezúton nagy tisztelettel
megköszönöm. Biztos, hogy sokat jelent, hogy a körzeti megbízott helyben itt él, és ezen
kívül szinte mindennap lehet találkozni a rendőri jelenléttel, aminek mindenfélekép
visszatartó ereje van. Magam részéről, mint településvezető, illetve magánszemély,
köszönettel tartozom a Kapitányság munkájához. Kérdés, észrevétel van-e?
Amennyiben nincs, akkor, aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
43/2017. (III.29.) számú önkormányzati határozat:
I. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sarkadi Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót
mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi, az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
II.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Sarkadi
Rendőrkapitányságnak és teljes személyi állományának a település
közbiztonsága érdekében a 2016. évben végzett munkájáért.
Határidő:
Felelős:

azonnal.
Bakucz Péter polgármester
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3. NAPIREND:

Tájékoztató
a
Kötegyáni
Kirendeltség 2016. évi munkájáról

Határrendészeti

Bakucz Péter polgármester: következő napirendi pont, a Kötegyáni Határrendészeti
Kirendeltség munkájáról beszámoló. Köszöntöm Stir Mihály Alezredes Urat. Az írásos
anyagot szintén időben megkaptuk, kiküldésre került a képviselők részére.
Amennyiben Alezredes Úrnak szóbeli kiegészítése van, akkor most megteheti, ezzel át
is adnám neki a szót. Kirendeltség vezető Úr tavaly volt itt először, akkor gondoltuk
úgy, ha nem is vagyunk határ menti település, mégis szívesen tartjuk a
határrendészettel is szorosabban a kapcsolatot.
Stir Mihály alezredes: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr! Képviselők! Azzal
kezdeném, hogy köszönöm szépen a meghívást. Ahogy Polgármester Úr is fogalmazott
az első év volt a tavalyi, amikor itt részt vehettem. Igazából, határrendészeti
szempontból Sarkadkeresztúr nem frekventált. Maga a kirendeltség székhelye
Kötegyán, illetve a közúti – és vasúti – határátkelőhely. Legfontosabb dolog
Sarkadkeresztúron, hogy van egy átmenő útszakasza, ami a határ felé utat nyit, ezért
van az, ha van járőrszolgálatunk, akkor küldök ide járőröket. Alapvetően az
okmányellenőrzési tevékenységünknek ez az oka. Egyébként a szolgálatok
vonatkozásában nyilvánvaló, hogy nem tudunk annyit jelen lenni ezen a településen,
mint amennyit lehetne. De azt gondolom, az is jó, hogy itt vagyunk. Migrációs
kérdésben ez a terület nem frekventált terület. Az állampolgárok többsége azért
nyomon tudja követni, hogy a déli határszakaszon milyen változások voltak. Békés
Megyében 6 határrendészeti kirendeltség van, ezek közül is délen, Battonyai
Határrendészeti kirendeltség frekventált, ezt követi Lökösháza. Legutóbbi időszakban a
Gyulai Kirendeltség területén is voltak elfogások. a mi területünkön, ahogyan az
anyagban is szerepel, egy olyan elfogás történt december hónapban, ami a zöldhatárhoz
köthető, akkor 2 fő egyiptomi állampolgár került elfogásra Sarkad belterületén.
Összességében a Román Határrendészeti Kirendeltséggel nagyon jó a kapcsolatunk, ők
is mondják, ma volt egy összejövetelünk, mely havi szinten szokott lenni, hogy
Nagyváradi résznek ez a területe nem jelent továbbra sem gondot. Arad megyében
voltak nagyobb elfogások. Várhatóan nem is lesznek, de nyilvánvaló, amennyiben
lesznek, úgy mi mindent el fogunk tenni annak érdekében, hogy ez ne jelentsen
problémát. Alapvetően azt kérném a lakosságtól, hogy továbbra is segítsék munkákat a
megfelelő információk átadásával, kapcsolattartással. Egyúttal köszönöm a lakosságnak
a hozzánk való állását, segítségét és még egyszer köszönöm a meghívást. Ennyit
szerettem volna mondani. Amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok.
Bakucz Péter polgármester: köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést. Nekem egyetlen
egy kérdésem lenne, itt a bevezető részt követően lévő táblázatban – a tiltott határát
kilépés – ez mit takar magában? Valaki eltiltás alatt van?
Stir Mihály alezredes: nem. Ez egy klasszikus, régi időknek megfelelő kifejezés. A
zöldhatáros, illetve a belső határos elfogásokat is jelenti.
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Bakucz Péter polgármester: így már érthető. Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szintén a köszönet szavait szeretném alezredes úrnak átadni.
Köszönöm magam és településünk nevében egész éves munkájukat. Szavazásra
bocsájtanám a napirendet. Aki a beszámolóval egyetért és elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
44/2017. (III.29.) számú önkormányzati határozat:
I. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség 2016. évi munkájáról szóló
tájékoztatót, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi, az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
II.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Kötegyáni
Határrendészeti Kirendeltségnek és teljes személyi állományának a
település közbiztonsága érdekében a 2016. évben végzett
munkájáért.
Határidő:
Felelős:

4.NAPIREND:

azonnal.
Bakucz Péter polgármester

Beszámoló
a
Gyulai
Hivatásos
parancsnokság 2016. évi munkájáról

Tűzoltó-

Bakucz Péter polgármester: negyedik napirendi pont, Katasztrófavédelem, tűzoltóparancsokság részéről Zanócz István Alezredes Urat köszöntöm. Ugyanazt tudom
elmondani, hogy az írásos anyag időben megküldésre került, melyet szintén kiküldtünk
a képviselőknek. Át is adnám Alezredes Úrnak a szót, hogy amennyiben van szóbeli
kiegészítése, akkor azt tegye meg.
Zanócz István alezredes: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt Képviselő
– testület! Gyulai Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi munkáját kiegyensúlyozottnak
tudom mondani. Kevés ilyen település van a megyében, hogy ennyire eseménytelen
legyen egy év. Ettől függetlenül tűzoltóságunknál az éves esetszám körülbelül
háromszáz körül van. Ez természetesen általában időjárás függvényében szokott
változni. Tavaly Sarkadkeresztúrra nem sokat kellett jönni, ettől függetlenül a
tűzoltóságról néhány dolgot el szeretnék mondani. Tavaly évben kaptunk egy új
tűzoltóautót. Ez egy nagydolog a tűzoltóság életében, tekintve, hogy ilyen legutoljára
1999-ben fordult elő. Általában 20 évente szokott ilyen előfordulni. Bízzunk benne,
hogy mindenki hasznát fogja szolgálni. Előtte kaptunk egy 42 m-ig szolgáló magas
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emelőt. Ezen kívül kaptunk négy garnitúra új védőruhát is. Megújult az ügyeleti
pultunk. Teljesen korszerű, magas technikai szinten működő műszaki riasztási ügyelet
valósult meg ezzel Gyulán. Tulajdonképpen ez a prototípusa az országban eztán
megépülő ügyeleti pultoknak. Tűzoltóink ügyelnek arra is, hogy a parancsnokság
épületét megóvják, állapotmegóvást hajtottunk végre, hiszen ez egy kicsit az otthonuk
is. Jelentős beavatkozásunk, ami tűzoltói szemmel is jelentősnek nevezhető, egy ilyen
eseményünk volt. Ez a Gyulai Húskombinát tároló üzemében történt, egy ammónia
kiömlésről van szó. A légkörbe kijutó ammóniát kellett lekötni, ezért a megyéből szinte
majdnem mindenhonnan érkeztek tűzoltóautók. Ez olyasmi beavatkozás, ami az életbe
ritkán fordul elő. Sikerült ezt jól megoldani. Szintén úttörő megoldásként kiépült egy
olyan veszély és távközlési rendszer, a Húskombinát Béke Sugár úti üzemében több
ammónia kiömlés esetén, a környező lakosság riasztását és testi épségének megőrzését
szolgálja. Más vonatkozásban is erősödött a beavatkozási ereje tűzoltóságunknak,
mindkét járásunkban van egy – egy önkéntes mentőcsoport. Mindkét mentőcsoport
igen aktívan, megfelelő szakmai képesítéssel működnek. November végén megalakult a
Gyulai Járási Mentőcsoport Egyesület is. Ami azt jelenti, hogy terveink szerint ettől az
évtől pályázni is tudunk majd. Egyesületeinkről egy párszót mondanék. Sarkadi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület önállóan beavatkozó egyesületté vált tavalyelőtt, tehát
bizonyos esetekben hivatásos tűzoltók nélkül is alkalmasak arra, hogy beavatkozzanak.
A Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájában is szintén látszik a fejlődés.
Tavaly évben tisztségváltás zajlott le, ebből kifolyólag még mindig átalakulás van, de
azért remekül teljesítenek az egyesület tagjai is. Ennyi történt nagyon röviden,
dióhéjban tűzoltóságunk háza táján. Amennyiben kérdés lenne, arra megpróbálok
válaszolni. Köszönöm figyelmüket.
Bakucz Péter polgármester: köszönöm a szóbeli kiegészítést, szintén egy igen tartalmas
beszámolót olvashattunk, hallhattunk. Öröm számomra és a település számára is, hogy
az elmúlt évben ilyen keveset vonultatok hozzánk a településre. Kérdezném a
képviselőket, hogy hozzászólás, kérdés van-e a beszámolóval kapcsolatosan.
Amennyiben nincs, úgy szavazásra bocsájtanám a napirendi pontot. Szintén ismétlem
magam, köszönöm magam és a település nevében az egész évi munkátokat.
Munkátokhoz sok erőt és kitartást kívánok! Aki ezen beszámolót a szóbeli kiegészítéssel
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
45/2017. (III.29.) számú önkormányzati határozat:
I. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi munkájáról
szóló beszámolót, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi, az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
II. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Gyulai Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságnak és teljes személyi állományának a
település tűzbiztonsága érdekében a 2016. évben végzett
munkájáért.
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Határidő:
Felelős:

5.NAPIREND:

azonnal.
Bakucz Péter polgármester

Tájékoztató a Polgárőrség Sarkadkeresztúr 2016. év
munkájáról

Bakucz Péter polgármester: sajnos a Polgárőrség részéről nem látok jelen senkit és nem
is jelezték, hogy nem tudnak részt venni a testületi ülésen. Időben megküldték a
beszámolóhoz az írásos anyagot, amit szintén kiküldtünk mindenkinek. A
beszámolóból el tudjuk olvasni, hogy az elnök személye változott. Lehet, hogy
munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudott ma megjeleni. egyetlen egy hozzászólás
tennék a beszámolóhoz, több esetben megkérdezték tőlem, hogy van-e akkor
Sarkadkeresztúron Polgárőrség vagy sem. A tisztánlátás végett, kettő polgárőrséget kell
szétválasztani. A helyieknek mondom, a régi időkben megalakult Sarkadkeresztúri
Polgárőrség, 2 évvel ezelőtt megszűnt. Vele párhuzamosan megalakult az új egyesület,
a Polgárőrség Sarkadkeresztúr néven. Az új polgárőrség igen aktívan működteti magát
településünkön, a gyermekek reggeli és délutáni közlekedését is felügyelik, segítik.
Ezen kívül település rendezvényein is aktívan részt vesznek. Annak ellenére, hogy
nincsenek jelen a testületi ülésen, nekik is szintén megköszönöm egész éves
munkájukat. Javasolnám, hogy a beszámolót szintén fogadjuk el. Kérdés, észrevétel
van-e? Amennyiben nincs, aki az írásos anyagban szereplő beszámolót elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
46/2017. (III.29.) számú önkormányzati határozat:
I. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgárőrség 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót, mely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi, az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
II. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgárőrség tagjainak
a település közbiztonsága érdekében a 2016. évben végzett
munkájáért.
Határidő:
Felelős:

azonnal.
Bakucz Péter polgármester
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6.NAPIREND:

Bejelentések

Bakucz Péter polgármester: bejelentések napirendi pontban egyetlen egy anyag lett
kiküldve, ami rendelkezésre állt. A DIGI Kft. szeretne Sarkadkeresztúron is torony
állítatni. Mindenki elolvashatta az ehhez kapcsolódó anyagot. A mázsaház mögötti
önkormányzati területen lenne kiépítve ez a torony, ezt a területet szeretnék kibérelni
vagy esetleg megvásárolni. Bérleti díjat a terület nagysága miatt, 300.000.- Ft + Áfa/év
összegben határozták meg, 13 évig. Van vételi ajánlat is, de az én véleményem az, hogy
sokkal jobban járunk, ha bérbe adjuk nekik ezt a földterületet. Megérdeklődtem a
környező településektől, szerintem mi igen jó ajánlatot kaptunk, mert van olyan
település, hogy nagyobb területet kevesebb összegért bérelnek. Ezzel kapcsolatban
kellene döntést hozzunk. Kérném az észrevételeket, hozzászólásokat.
Nagyné Bondár Anikó képviselő: szerintem ez nem egy magas bérleti díj.
Bakucz Péter polgármester: mint, ahogy mondtam van olyan település, aki kevesebbet
kapott.
Nagyné Bondár Anikó képviselő: igaz, olyan sokat nem lehet csinálni ezzel a területtel.
Amennyiben nem zavar senkit, 13 éves bérletre nem rossz. Szerintem, adjuk bérbe.
Szekeres István képviselő: szerintem is.
Bakucz Péter polgármester:
kézfelemeléssel jelezze.

aki

ezzel

a

bérleti

ajánlattal

egyetért,

kérem,

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
47/2017. (III.29.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tulajdonában álló 018/23 hrsz. ingatlant a DIGI Távközlési Kft.- nek
hálózatfejlesztés céljából bérbe adja.
Egyúttal felhatalmazza
aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

polgármester

a

bérleti

szerződés

azonnal.
Bakucz Péter polgármester

Bakucz Péter polgármester: EFOP-os pályázati lehetőség a következő, a hozzá
kapcsolódó anyag most került kiosztásra. Az elmúlt nap folyamán érkezett a
Kistérségtől. Ez a korábbi gyermekesélyes pályázatnak a folytatása. Nem kívánom
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felolvasni a határozati javaslatot, mindenki láthatja. A lényeg, hogy Sarkadkeresztúr
Község Önkormányzatának a pályázatot 1.200.000.- Ft-tal kellene támogatni, mely
összeg a pályázat keretein belül elszámolható. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben
nincs, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
48/2017. (III.29.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sarkad Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei által
benyújtott EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című
projekt előkészítési feladataival összefüggésben 1.200.000.- Ft
összegű előkészítési költség biztosítását vállalja két részletben, mely
a pályázat terhére elszámolható. A Képviselő-testület az előkészítési
feladatokkal összefüggésben, első részletben 34.440.- Ft-ot biztosít
lakosságszám arányosan a 2017. évi költségvetés terhére, a pályázat
beadását követően. A második részletet 1.165.560.- Ft-ot, kizárólag
nyertesség esetén biztosítja a Képviselő-testület.

Határidő: azonnal
Felelős: Bakucz Péter polgármester

Bakucz Péter polgármester: következő bejelentés, amit végül is tájékoztató jelleggel
szeretnék elmondani a képviselő – testületnek. Zalai Mihály részéről kiküldött levél
másolatát is kiosztottuk. Jövő hónap 19-én 14 órai kezdéssel településünkön fogadó órát
tart, mely hivatalunk tanácskozó termében kerül megtartásra. 15 órától várja a
lakosokat, de előtte velem és a képviselőkkel is szeretne találkozni és egy, két dologban
egyeztetni.
Következő az óvoda részéről intézményvezető asszony hozott a mai nap folyamán,
osztott anyaként került kiosztásra. Pedagógusi szakvizsgák támogatási tervét.
Beiskolázásokat kellene támogatnia az önkormányzatnak. Egy tetemesebb költség van,
a Papp Hajnalka esetében, a fejlesztőpedagógiai szakvizsga. Jegyző Urat kérdezem,
hogy pénzügyi szempontból az óvoda költségvetésébe ez beépíthető-e?
Szokai Dániel jegyző: jelenleg költségvetésbe nincs tervezve, el kell dönteni, hogy
támogatjuk vagy sem. Viszont valami kötelező, valami nem.
Bakucz Péter polgármester: ezzel kapcsolatban valakinek észrevétel, hozzászólás?
Amennyiben nincs, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
49/2017. (III.29.) számú önkormányzati határozat:
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Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézmény
beiskolázási tervét elfogadta.
Egyben felkéri a polgármestert és jegyzőt, hogy 2017. évi
költségvetésből a kért összegeket biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakucz Péter polgármester, Szokai Dániel jegyző
Bakucz Péter polgármester: következő, lehetőség van arra, hogy pályázat
vonatkozásában 2 főt fel tudjunk venni az önkormányzathoz. Két emberre gondoltam,
az egyik Tóth Tünde, a másik Szekeres István személye. Tóth Tünde, mint ahogy
tudjuk, évek óta ellátja az önkormányzatunknál a közfoglalkoztatási feladatok
szervezési feladatait, nem egyszer lett már megígérve neki, hogy ha lehetőség lesz,
akkor munkája elismerése képen magasabb bérrel díjazzuk munkáját. Ahogy tudjuk
neki 8 osztályos általános iskolai képzése van, ezért közfoglalkoztatásban nem tudunk
neki magasabb bért adni, hiába jár jelenleg is érettségi végzést biztosító képzésre.
Abban az esetben, ha felvennénk egy külön támogatási konstrukcióval, esetében 8
hónapra 100 %-os bér – és járuléktámogatást kapnánk, 4 hónapot kellene nekünk
hozzátenni. Ugyan ilyen konstrukcióban lenne Szekeres István is, annyi különbséggel,
hogy esetében van szakmunkás végzettsége, így 8 hónapig 70 %-os bér – és
járuléktámogatást kapnánk, a fennmaradó 4 hónapot kellene nekünk hozzátenni. Így
kiszámolva önkormányzati hozzájárulás a két fő esetében, körülbelül 2.200.000.- Ft lesz.
Ezek a foglalkoztatások előreláthatóan április 15-től egy évig tartanának.
Nagyné Bondár Anikó képviselő: jelenleg milyen minősítésben vannak felvéve?
Bakucz Péter polgármester: közfoglalkoztatásban.
Nagy Imre képviselő: mennyi az az összeg, amivel most felvennénk őket?
Bakucz Péter polgármester: bruttó 161.000.-Ft-tal számolva. Ez a garantál szakmunkás
bér, mind a két esetben.
Nagyné Bondár Anikó képviselő: nem lehetne nekik, mint másnak például
brigádvezetői bér adni közfoglalkoztatáson belül?
Bakucz Péter polgármester: nem, mert nincs iskolai végzettsége, így a munkaügy nem
tudja elfogadni. Esetleg másnak hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem, szavazzuk
meg. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozta:
50/2017. (III.29.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázati lehetőség alapján 2 fő közfoglalkoztatott felvételét az
Önkormányzathoz elfogadta.
Egyben felkéri a polgármestert és jegyzőt, hogy 2017. évi
költségvetésből a foglalkoztatásukhoz a pályázatban foglaltaknak
megfelelően kért összegeket biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakucz Péter polgármester, Szokai Dániel jegyző
Bakucz Péter polgármester: tájékoztató jelleggel mondanám, hogy az irattár
selejtezéssel kapcsolatosan önkormányzatunk ismételten kapott ár ajánlatott. Ezt csak
azért mondom el, mert bizonyos évekként az iratokat selejtezni kellene. Az a
véleményem, hogy ezzel kapcsolatosan több ár ajánlatott kellene, beszerezzünk, mert ez
elég komoly összeg. Iratrendezés, selejtezés folyóméterenként 6.000.-Ft-os árajánlatot
adtak. Következő tájékoztató jellegű bejelentésem, a Sarkadkeresztúri Víziközmű
Társulat lakossági fóruma nem volt eredményes. Nem sikerült a napirendi pontoknak
megfelelően döntést hozniuk. Ezért a Társulás úgy döntött, hogy jövő héten, szerdán
lesz egy szűkebb körű kerekasztal megbeszélése a Kövite és a meghatalmazottak között.
Amit tudok az, hogy erre a megbeszélésre az OTP Bank képviselője is meghívást fog
kapni. Mindezt csak azért mondtam el, mert ha valóban meg fog szűnni a Társulás és
nekünk kell majd akár csökkentet módon üzemeltetni, az éves szinten 2-2,5 millió
forintba fog kerülni az önkormányzatnak. Nekem ennyi bejelentésem volt. Esetleg
valakinek más bejelentése van-e? Amennyiben nincs, úgy köszönöm szépen az aktív
részvételt. A testületi ülést 15.25 órakor bezárom.

kmf.
Bakucz Péter
polgármester

Szokai Dániel
jegyző

Nagy Imre
jkv.hitelesítő

Tokai Gábor
jkv.hitelesítő
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Sarkadkeresztúr Község Polgármestere
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.
Tel: 66/572-720, Tel/fax: 66/276-006
E-mail: phtitkarsag@sarkadkeresztur.hu

MEGHÍVÓ
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti
ülésére 2017. március 29-én (szerda) 14:00 órai kezdettel kerül sor, melyre ezúton
tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:

Községháza nagyterme

NAPIREND:
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről.
Előadó: Bakucz Péter polgármester
2.) Beszámoló a Sarkadi Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról
Előadó: Sarkadi Rendőrkapitányság vezetője
3.) Tájékoztató a Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség 2016. évi munkájáról
Előadó: Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség Vezetője
4.) Beszámoló a Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi munkájáról
Előadó: Gyulai HTP parancsnoka
5.) Tájékoztató a Polgárőrség Sarkadkeresztúr 2016. év munkájáról
Előadó: a Polgárőr Egyesület Elnöke
6.) Bejelentések

Sarkadkeresztúr, 2017. március 24.

Bakucz Péter sk.
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
1. napirend
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. március 29-ei ülésére
Előkészítette: Puskásné Szatmári Klára
igazgatási ügyintéző

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jelentésemet az alábbiak szerint teszem
meg:
Határozat
száma
28.

Határozat
kelte
2017. február
6.

29.

2017. február
15.

30.

2017. február
15.

31.

2017. február
15.

32.

2017. február
15.

33.

2017. március
1.
2017. március
1.

34.

35.

2017. március
1.

36.

2017. március
1.

Határozat tárgya / tett intézkedés
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2016. évi Start mintaprogram előleg visszafizetéséhez szükséges
OTP hitel felvételt az alábbi feltételek mellett, elfogadta/
megvalósult.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja/ megvalósult.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az
Óvoda Intézmény 2017. évi költségvetését a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja/megvalósult
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az
Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetését a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja/megvalósult.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2017. évi költségvetését a figyelemmel a módosító
javaslatokra a módosításokkal együtt elfogadja/ nem fogadja
el/megvalósult.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
névszerinti szavazást elutasította.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Fazekas József és az Önkormányzat között történő telekcserét
elfogadta.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetését a
figyelemmel a módosító javaslatokra a módosításokkal együtt
elfogadja./megvalósult.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sarkadkeresztúri Víziközmű Társulás tájékoztatóját valamint döntött,
a település II-dik ütemének lehetséges folytatásáról, amint pályázati
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37.

2017. március
1.

38.

2017. március
1.

39.

2017. március
14.

40.

2017. március
14.

lehetőség lesz rá, elfogadja./megvalósult.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szabad Generációs Alapítvány közneveléssel kapcsolatos
megállapodását a testület elnapolja.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Március 15-ei Ünnepséget március 14-én 14.00 órakor tartja a
szokásos módon kívánja a rendezvényt levezetni. /megvalósult.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása, rendelet
alkotás/ megvalósult.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. évben a Civil szervezeteket egyszeri alkalommal, terembérlet
illetve székdíj mentességgel támogatja

A két ülés között történt fontosabb eseményekről az alábbiak szerint tájékoztatom a
Képviselő-testületet:

2017. január 31.
2017. február 1.
2017. február 3.

KBC
együttműködési
megállapodás aláírása
KBC – Vidékfejlesztési pályázat
benyújtása - Gépbeszerzés
Kereskedelmi és Iparkamara
fóruma - Lázár János fővendég

Gyula

Polgármester

Sarkadkeresztúr,
Békés

Polgármester

Békéscsaba

Polgármester,
Alpolgármester

2017. február 10Murakeresztúr – KNTSZ
Murakeresztúr
12
Közfoglalkoztatási
előleg
visszafizetése – egyeztetés Arató
2017. február 13.
Sarkadkeresztúr
Ferenc MB Békés Megyei
kapcsolattartója

Polgármester,
Alpolgármester

Polgármester

2017. február 16.

Kistérségi ülés

Geszt

Polgármester,
Diósi Károlyné

2017. február 22.

Jelzőrendszeres egyeztetés

Sarkadkeresztúr

Polgármester,
Képviselők

2017. február 28.

rendkívüli Kistérségi ülés –
Közfoglalkoztatásunk
meghosszabbítása

Sarkad

Polgármester,
Jegyző,
Pénzügyi
ügyintéző

2017. március 1.

2017. március 3.
2017. március 7.

Közfoglalkoztatási programmal
kapcsolatos
tartozásunk Sarkadkeresztúr
kiegyenlítése
Foglalkoztatási
Hivatal
–
egyeztetés
Start Sarkad
mintaprogramjainkkal
DAREH ülés
Orosháza
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Polgármester,
Pénzügyi
ügyintéző
Polgármester,
FH
Főosztályvez.
Polgármester

2017. március 10.
2017. március 13.
2017. március 14.

Román Hagyományőrző egy.
Sarkadkeresztúr
Nőnapi ünnepsége
Start
közfoglalkoztatási
Sarkadkeresztúr
mintaprogramok elindulása
Március
15-i
megrendezése

Ünnepség

Sarkadkeresztúr

Polgármester,
Jegyző
Polgármester,
Jegyző
Képviselőtestület
és
meghívottak

2017. március 21.

Békés Megyei Kormányhivatal
Szociális tüzelőanyag támogatás
felülvizsgálata

Békéscsaba

Polgármester,
Jegyző

2017. március 22.

Kistérségi Járóbeteg Centrum ülése

Sarkad

Polgármester

2017. március 23.

NAV Bűnügyi osztály – iratlefoglalás

Sarkadkeresztúr

2017. március 23.

Víziközmű Társulati ülés

Sarkadkeresztúr

Polgármester,
Jegyző
Polgármester és
Képviselők

2017. március 24.

Szép korú köszöntése – Cseke
Gáborné 95 év

Sarkadkeresztúr

Polgármester,
Igazgatási előadó

2017. március 26.

Gyümölcsontó Boldog Asszony
Istentisztelet

Sarkadkeresztúr

Polgármester

Határozati javaslat
…/2017. (III.29.)
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről elfogadja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Sarkadkeresztúr, 2017. január 25.
Bakucz Péter sk.
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
2. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. március 29-ei ülésére
Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: Beszámoló a Sarkadi Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § 4. bekezdése az alábbiak szerint
fogalmaz:
„ (4) A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság
illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról. A megyei (fővárosi) önkormányzat felkérésére évente a
rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese számol be.”
A fenti törvény által meghatározott előírásoknak megfelelően, a területileg illetékes Sarkadi
Rendőrkapitányság megküldte írásbeli beszámolóját, melyet az előterjesztéshez mellékelek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására, valamint a beszámolóval
kapcsolatos alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
…./2017. (III.29.)
I. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sarkadi
Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
II.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Sarkadi Rendőrkapitányságnak és teljes
személyi állományának a település közbiztonsága érdekében a 2016. évben végzett
munkájáért.
Határidő:
Felelős:

azonnal.
Bakucz Péter polgármester

Sarkadkeresztúr, 2017. március 24.
Bakucz Péter sk.
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
3. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. március 29-ei ülésére
Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: Tájékoztató a Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség 2016. évi munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § 7. bekezdése az alábbiak szerint
fogalmaz:
„(7) A (4) bekezdésben foglaltakon kívül a határrend és határőrizet helyzetéről, valamint a
határforgalom alakulásáról
a) a határterülettel érintett területi önkormányzatok és megyei jogú városok közgyűlését a
rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese évente,
b) az illetékességi területén lévő települési önkormányzat képviselő-testületét a
rendőrkapitány, a határrendészeti kirendeltség vezetője vagy kijelölt helyettese felkérésre
tájékoztatja.”
Sarkadkeresztúr Község a Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség illetékességi területéhez
tartozik. A tájékoztató kérését indokolta a 2016. évben továbbra is jelentős mértékben
növekedett az országot veszélyeztető migrációs helyzet, mely a 2017. évben is fennállhat.
A fenti törvény által meghatározott előírásoknak megfelelően, a területileg illetékes
Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség megküldte írásbeli tájékoztatóját, melyet az
előterjesztéshez mellékelek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolóval kapcsolatos alábbi határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
…./2017. (III.29.)
I. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kötegyáni
Határrendészeti Kirendeltség 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
II. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltségnek és
teljes személyi állományának a település közbiztonsága érdekében a 2016. évben végzett
munkájáért.
Határidő:
Felelős:

azonnal.
Bakucz Péter polgármester

Sarkadkeresztúr, 2017. március 24.
Bakucz Péter sk.
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
4. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. március 29-ei ülésére
Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: Beszámoló a Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló1996. évi XXXI.
törvény 30. § (5) bekezdése az alábbiak szerint fogalmaz:
„ (5) A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság
működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról.”
Sarkadkeresztúr Község a Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területéhez
tartozik. A fenti törvény által meghatározott előírásoknak megfelelően, a területileg illetékes
Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megküldte írásbeli beszámolóját, melyet az
előterjesztéshez mellékelek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolóval kapcsolatos alábbi határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
…./2017. (III.29.)
I. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyulai Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
II. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak
és teljes személyi állományának a település tűzbiztonsága érdekében a 2016. évben végzett
munkájáért.
Határidő:
Felelős:

azonnal.
Bakucz Péter polgármester

Sarkadkeresztúr, 2017. március 24.
Bakucz Péter sk.
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
5. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. március 29-ei ülésére
Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: Beszámoló a Polgárőrség 2016. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A Polgárőrség Sarkadkeresztúr polgárőr egyesület az Önkormányzat felkérésére megküldte
írásbeli tájékoztatóját, melyet az előterjesztéshez mellékelek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatóval kapcsolatos alábbi határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
…./2017. (III.29.)
I. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőrség 2016. évi
munkájáról szóló tájékoztatót, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi, az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
II.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgárőrség tagjainak a település
közbiztonsága érdekében a 2016. évben végzett munkájáért.
Határidő:
Felelős:

azonnal.
Bakucz Péter polgármester

Sarkadkeresztúr, 2017. március 24.
Bakucz Péter sk.
polgármester
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