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Tisztelt Sarkadkeresztúri Polgárok! 
 

 

 

 

 

Féléves kihagyás után ismételten útjára indítjuk Községünk információs lapját.  

Innentől kezdve havi rendszerességgel igyekszünk tájékoztatást és híreket 

közölni településünkről. Jelen számban a legfontosabb Képviselő – testületi 

határozatokat, aktuális települési pályázatokat ismertetjük meg Önökkel ez év 

januárjától napjainkig. Keresztúri Híreket elképzelésünk szerint interaktívvá 

szeretnénk tenni ezzel kapcsolatban várjuk a Tisztelt Lakosság észrevételeit, 

javaslatait, ötleteit. Az újságot minden hónap 20. napjával szeretnénk 

megjelentetni így ennek függvényében 20-át megelőző 15. nap a lapzárta. 

 

 

 

 

Tisztelettel és köszönettel: 

 

Bakucz Péter  

polgármester 
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AZ ELMÚLT IDŐSZAK KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSESEINEK ESEMÉNYEI 

 

 
Önkormányzatunk az elmúlt köze fél évben tartott képviselő testületi ülésein a következő 

határozatokat hozta: 

 

7/2015. (II.3)számú önkormányzati 

határozat: 

 Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja, hogy 2015. 

április 2-től a napközi konyha kétféle menüt 

indítson. 

 

 

8/2015. (II.3)számú önkormányzati 

határozat: 

 Sarkadkeresztúr Község  Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Óvoda intézménye és a 

Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi költségvetésének tervezetét, 

elfogadta. 

11/2015. (II.3)számú önkormányzati 

határozat: 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a az önkormányzat 

tulajdonában lévő földek jelen bérleti 

szerződését, az őszi aratást követően, illetve 

legkésőbb 2015. december 31.-vel megszűnteti 

 

13/2015. (II.18.)  számú önkormányzati 

határozat: 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, Czeglédi Jánosnét 2015. 

03. 01-vel felveszi az idősek Klubja intézetébe. 

16/2015. (II.25.) számú önkormányzati 

határozat: 

 

Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2015. évi március 15-i ünnepség, március 

13-án történő megtartását, és azt követő 

megvendégelést, elfogadta.  

18/2015. (II.25.) számú önkormányzati 

határozat: 

 

Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Civil szervezeteket ebben az évben is 

egyszeri, ingyenes  ebéd  és terembérleti díj 

támogatásban részesíti. 

  

24/2015. (IV.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetést, 

elfogadta. 

  

26/2015. (III. 12.) Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

 

 a 2015. április 2.-án megrendezésre kerülő 

Húsvétozást rendezvényt, 30 000 Ft-tal 

támogatja.  

28/2015. (III. 26.) Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

 

 a második napirendi pontban szereplő 2014. 

évi Közös Hivatal beszámolója előterjesztést 

nem fogadta el. Kérte Dr. Tóth Albert jegyző 

Urat, hogy a következő testületi ülésen 

kijavítva, kibővítve ismételten tartsa meg.                                                                

31/2015. (III. 26.) Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

 

 a harmadik napirendi pontban szereplő Sarkad 

kézilabda csapatnak, 2015. évben a 

sportcsarnok használatáért 4.900.- Ft / alkalom 

bérleti díj megfizetését engedélyezi. 

32/2015. (III. 26.) Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

 

 a 2015. március 1-vel megüresedett dajka 

státuszt az óvodában, egyenlőre nem kívánja 

feltölteni.  

34/2015. (III. 26.) Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

 

 a 2015. május 23.-án megrendezésre kerülő 

Pünkösdi Kupa rendezvényt, 100 000 Ft-tal 

támogatja. 

35/2015. (III. 26.) Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

 

 mozgó árusok részére, a régi óvoda hátsó 

termét 5 000 Ft/alkalom terembérleti díj 

fejében, kiadja.  
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36/2015. (III. 26.) Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

 2015. június 3-4-én megrendezésre kerülő 

falunapi ünnepségen, büfé szolgáltatást nyújtó 

helyi vállalkozóknak, két napra 150.000.-Ft/2 

nap helypénzt, illetve nem helybeli vállalkozók 

esetében, 200.000.-Ft/2nap helypénzt határoz 

meg. Egyéb árusoknak a két napra 20.000.-Ft/2 

nap helypénzt határoz meg.  

 

37/2015. (III. 26.) Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

az Orvos Ügyelet Nonprofit Kft.-vel mint 

szolgáltatóval feladat-ellátási szerződést köt, 

településünkön az orvos ügyeleti feladatok 

ellátására.  

38/2015. (III. 26.) Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

 

 Sarkadkeresztúr község belterületén 5 tonna 

feletti gépjárművel parkolni nem lehet. Ilyen 

jellegű gépjárművek parkolására a Mérleg utca 

végén lévő terület van kijelölve, melyért 

parkolási díjat nem kell fizetni.  

 

39/2015. (III. 26.) Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának  Képviselő-testülete, 

Torma Lénárd részére, letelepedési 

támogatásként, 300 000 Ft-ot állapít meg.  

 

40/2015. (IV.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2015. évi nyári 

gyermekétkeztetés pályázatát engedélyezte, 

ebben az évben is ismételten beadja pályázatát.   

A projekt pontos neve: 

„2015. évi nyári gyermekétkeztetés 

támogatása” 

 

41/2015. (IV.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, az első napirendi pontban 

szereplő Tűzoltóság- és Katasztrófavédelem 

2014. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadta.  

 

43/2015. (IV.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, az hármas napirendi 

pontban szereplő beszámoló a közös hivatal 

2014. évi munkájáról, a kijavított beszámolót 

elfogadta.  

44/2015. (IV.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának  

Képviselő testülete, Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzésről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

45/2015. (IV.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő testülete, a Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési 

tervét, elfogadja. 

 

46/2015. (IV.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának     

Képviselő-testülete a Sarkadkeresztúri 

Óvodavezető kérelmét elutasítja. Az óvoda 

részére egy fő közfoglalkoztatott biztosítását 

engedélyezi.  

 

49/2015. (IV.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő testülete, a következő májusi 

testületi ülésre, az óvoda, a konyha és az ÖNO 

vonatkozásában teljes körű kiadás-bevételről 

kimutatást kér.  

 

51/2015. (V.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Sarkadi Rendőr 

Kapitányság 2014. évi munkájáról szóló 

beszámolót, elfogadta. 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Sarkadkeresztúri 

Polgárőrség 2014. évi és 2015. évi beszámoló 

az újraalakult Egyesület tervezetéről és 

változásairól, elfogadta.  

 

52/2015. (V.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „gyermek étkeztetés 

javítása” nevű pályázatot benyújtja, és egyben 

vállalja a pályázathoz szükséges 5 %-os önerő 

megfizetését. 

Projekt neve:  

„gyermek étkeztetés javítása” 
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53/2015. (V.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Járási Gyámhivatal és 

gyermekvédelem 2014, évi munkájáról szóló 

beszámolót, elfogadta.  

 

55/2015. (V.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014.évi költségvetését és 

zárszámadását, elfogadta.  

 

57/2015. (V.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Eszlári Szabina 

Sarkadkeresztúr, Liszt Ferenc u. 4. sz. alatti 

lakos, lakásvásárlási támogatási kérelmét, 

méltányossági alapon elfogadta, és a vételi 

árnak megfelelően, 15 %, azaz 45.000.-Ft 

támogatásban részesíti.  

 

58/2015. (V.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Elek Lajos és Gál Andrea 

lakásvásárlási támogatását, 300.000.-Ft 

összegben határozta meg.  

 

60/2015. (V.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2015. 06. 01-től a szociális 

étkeztetés térítési díját, 380.- Ft /adag/fő 

egységárban határozta meg. 

 

63/2015. (V.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2015. szeptemberében 

induló nevelési évben, az óvodában 30 fő helyi 

gyermek felvételét engedélyezi, így innentől 

egy csoport indítását tervezi.  

 

64/2015. (V.28.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Bakucz Péter 

polgármestert felhatalmazza, hogy következő 

testületi ülésre utánajárjon, milyen lehetőségek 

vannak, előkészületek és esetleges kivitelezés 

vonatkozásában, az óvodával kapcsolatosan és 

ezekről tájékoztatást adjon.  

68/2015. (VI.25.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a sarkadkeresztúri feladat 

ellátási helyen a házi segítségnyújtásban 

résztvevő ellátottak számot 68 főre történő 

emelését, elfogadta és javasolja a Szociális 

Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának.  

 

69/2015. (VI.25.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

indítványozza a Társulási Tanács, illetve a 

Szociális Intézmény felé hogy a szociális 

alapellátásokhoz kapcsolódó házi 

segítségnyújtásban gondozói létszámot a 

sarkadkeresztúri feladat ellátási helyen a 

működési engedély megszerzésétől követően, 

2015. 12. 31-ig kösse meg és az azt követően a 

gondozói létszámról az ellátottak létszámának 

figyelembe vételével szintén a képviselő-

testület indítványa alapján döntsön.  

 

70/2015. (VI.25.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete A 

Sarkadkeresztúri Képviselő-testülete a 2013. 

évben elkészített települési esélyegyenlőségi 

terv 2015. évi kötelező felülvizsgálatát 

elrendeli.  

 

71/2015. (VI.25.)  számú önkormányzati 

határozat: 

Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete A 

Sarkadkeresztúri Képviselő-testülete a 

Szervezi Működési Szabályzatunkat a szerint 

legyen módosítva, hogy az önkormányzat, 

jobban mondva a hivatali iratok, akár 

pályázatok ami nyílt adatok betekintési jogát 

szabályozzuk. Bárki betekintést nyerjen, az 

szabályozásra kerüljön, legalább három nappal 

előtte és célirányosan megjelölve jelezze 

polgármesternek vagy a jegyzőnek. Ezt a 

rendelet módosítást következő testületi ülésre, 

jegyző Úr készítse elő. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Településügyi és Humánpolitikai Bizottság 

tagjai: 

Dr. Szatmári László 

Orodán Istvánné 

Tóth László András 

Patkás Mária 

Bordás Sándor 

 

2015.03.01-től a Rendkívüli Települési 

Támogatás a pénzbeli és természetbeli 

települési támogatások tekintetében hatáskör 

átruházás történt. 

 

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

Hunyadyné Cserge Mária 

Nagyné Bondár Anikó 

Diósi Károlyné 

Baracsi Marianna 

 

 

 

 

Önkormányzati aktualitások 

 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 

2015.07.10-én FHH-2 típusú 2 férőhelyes 

halotthűtőt vásárolt, mely kihelyezésre került 

ravatalozónkba. 

 

2015. év tekintetében Önkormányzatunknál 4 

Start mintaprogram, illetve hagyományos 

Hosszú távú közfoglalkoztatás keretén belül 

152 főt foglalkoztatunk. A programok ebben 

az évben is lehetőséget adnak bel és 

külterületen településünk karbantartására 

illetve szebbé tételére. 

 

Szennyvíz csatorna beruházási munkálatok 

ebben az évben az 1. ütemnek megfelelően 

elindultak településünkön, jelenleg csatorna 

bekötések 40 százaléka bekötésre került. 

Településünkön lévő munkálatok okozta 

kellemetlenségekért a kivitelező és 

Önkormányzatunk ezúton kér elnézést és kéri a 

lakosság türelmét és támogatását. 

 

A Magyarország 2015. évi Központi 

Költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 9. pontja szerint A 

gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések támogatása nevű pályázatot 

Önkormányzatunk sikeresen benyújtotta. 

Elbírálása későbbi időpontra tehető. Sikeres 

pályázat keretén belül lehetőségünk lesz 

Községünk Napközi Konyhájának komplett 

felújítására.  

    

Ebben az évben is megrendezésre kerül 

Keresztúr nevű települések XVI. találkozója. 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 23 

fős delegációval képviseli településünket az 

ismételten színvonalas rendezvényen. 

Községünket Román Nemzetiségi 

Önkormányzat Felnőtt Néptánc csoportja 

képviseli. 

 

A DAOP-3.2.1/B-09-2010-0001 számú 

Közösségi Közlekedésről pályázatunk a 

végéhez ért. Jelenleg a forgalomba helyezési 

engedélyre várunk. 
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Óvodai Hírek 

 

Május 26-án tartottuk a Gyereknapot az 

óvodában. Többféle programból választhattak 

a gyerekek. Lehetett ugrálóvárazni, agyagozni. 

Két szülő, Fazekas Mónika és Tóth Tünde 

arcfestést és csillámtetoválást készített a 

gyerekeknek. A Szülői Munkaközösség 

csemegézni valót és üdítőt vásárolt. Ezen kívül 

süteményt hozott még Ilyésné Deák Ilona és 

Fazekas Mónika szülők. Meghívtuk az 

általános iskola 1. 2. osztályosait is. Egy 

kellemes, vidám délelőttöt töltöttek el a 

gyerekek és a felnőttek egyaránt. Ezúton is 

szeretnénk megköszönni a szülők, és az óvodai 

alapítvány segítségét! 

Május 29-én ballagtak a nagycsoportosok. 12 

gyermek kezdi meg az általános iskolai 

tanulmányait ebben az évben. Ballagási 

ünnepségünket az óvoda udvarán tartottuk. 

Nagyon sokan eljöttek, nagy volt az érdeklődés 

a szülők részéről. 

A nevelési év során minden programunkat az 

óvodai alapítvány finanszírozta: 

- Nagycsoportosok kirándulása a Gyulai 

Városerdőre – október 2. 

- November 24-én a középső és nagycsoportos 

gyerekekkel Békéscsabán voltunk   

bábelőadáson.  

- Március 12-én az Ákom-Bákom bábcsoport 

tartott egy interaktív bábelőadást. 

- Mikulás napra játékvásárlás és Zenés előadás 

– december 5. 

- Karácsonyi zenés előadás – december 17. 

- Gyereknapi programok – május 19. és május 

26. 

A nyári időszakban 18-20 gyermek jár az 

óvodába. A nyári időszakra is változatos 

tevékenységeket terveznek az 

óvodapedagógusok. Sokat tartózkodunk a 

szabadban. Lehet homokozni, mászókázni, 

fogócskázni, körjátékokat játszani, rollerezni, 

biciklizni, az árnyékban barkácsolni, rajzolni, 

festeni, gyurmázni, mesekönyveket 

nézegetni, beszélgetni.  

A szabadságolások folyamatosak. 

Augusztus hónapban az óvoda minden 

helyiségét festetjük, és ekkorra terveztük a 

nagytakarítást, fertőtlenítést, udvari 

játékok festését. Így egész hónapban: 

augusztus 3-31-ig zárva lesz az óvoda. 

Nyitás: szeptember 1-jén. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Kedves Olvasóink! 

 

Marosán Róza amatőr festő képeinek kiállítása 

megtekinthető 2015.07.06-2015.08.06-ig.  

 

2015. 05. 21. Szépül és bővül Könyvtárunk!! A 

Békés Megyei Könyvtárnak köszönhetően 

azon nyolc település egyike vagyunk, ahol 

közel egy millió forint értékben valósul/t meg 

bútor csere. Esetünkben gyermeksarok, új polc 

rendszer, 5 db asztal 20 db székkel, 1 db kis 

asztal 4 db fotellel, dupla számítógép asztal 

került beszerzésre! 
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Anyakönyvi hírek 

 

Halálesetek: Vígh Sándorné (1929), Szatmári 

Sándorné (1933), Nagy Pálné (1941), 

Keresztúri Imre (1937), Vámos Károly (1929), 

Rácz Gyöngyi (1958), Szíj Sándorné (1936), 

Pribék Sándorné (1952), Lengyel Ferencné 

(1944), Mundrucz Józsefné (1948), Bondár 

Gábor (1937), Takács Lajosné (1942), 

Szalazsán Sándorné (1942), Péter Jánosné 

(1933), Mártha Jánosné (1937), Baloghné 

Bozóki Erzsébet (1958), Papp Julianna (1923), 

Bakos Istvánné (1940), Nyemcsok János 

(1979) 
 

Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják, hogy 

halottaink emléke szívünkben él tovább. A 

Képviselő-testület őszinte részvétét fejezi ki az 

elhunyt hozzátartozóinak.   
 
Településünkön születés ebben az évben nem 

történt. 

 

Házasságkötés: Fábián Károly és Fábián 

Anita, Ifj. Torma István és Tóber Viktória 

 

Házasságkötésükhöz nagyon sok boldogságot 

és további jó egészséget kíván a Képviselő 

Testület és Önkormányzatunk valamennyi 

dolgozója. 

 

Névadó: Lengyel Balázs 

 

Településünk nevében gratulálunk neki! 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 
Felelős szerkesztő: Szokai Dániel,  

szerkeszti: Fazekas Attila. 
A Keresztúri Hírek bejegyzett nyilvántartási 

száma: 2.2.4/338/2/2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Elmentél tőlünk egy szomorú téli napon, 

Azóta Tiéd a csend, a végtelen nyugalom. 
Hiányod elviselni nagyon nehéz, 

Amíg élünk, Te is itt élsz, szívünkben velünk.” 

  

 

 

 

 

 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

 

OROSZI JÁNOS 
 

volt sarkadkeresztúri lakos 

(Kisnyék) 
halálának 5. évfordulójára. 

 

Szerető felesége: 

Julianna, 

gyermekei: Béla és János, 

menye: Magdolna, 

unokái: Erika, Brigitta és Jancsika 

 
               

 

 

 
 
 
 

 

 

 


