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Tisztelettel köszöntöm Sarkadkeresztúr lakóit! 
 

Szeretnék Önöknek bemutatkozni. 

Szokai Dániel vagyok. 1966. június 10-én születtem Gyulán.  

Kötegyánban élek családommal. Feleségem pedagógus, a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni 

Tagintézményének vezetője. Gyermekeink már felnőttek, de még nem repültek ki a családi 

fészekből, dolgoznak, mindketten kormánytisztviselőként. Lányom, Diána közgazdász, fiam, 

Dániel agrármérnök. 

Általános iskolai tanulmányaimat Kötegyánban végeztem. A békéscsabai Sebes György 

Közgazdasági Szakközépiskolában az érettségi mellett képesített könyvelő, vállalati tervező és 

statisztikus végzettséget szereztem. Felsőfokú tanulmányokat Szentendrén a Kossuth Lajos 

Katonai Főiskolán folytattam. 1987. augusztus 20-án avattak határőr hadnaggyá és kaptam 

kézhez a gépész üzemmérnök és határőrtiszt végzettséget tanúsító diplomámat. 1997-ben az 

RTF nemzetbiztonsági kiegészítő szakát, majd 1999-ben rendőrszervező szakot végeztem el.  

2014-ben a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán közigazgatási menedzser 

mester szakon egyetemi végzettséget igazoló oklevelet szereztem.  

1987 szeptembere óta dolgozom, így már közel 30 éves munkatapasztalattal és sokéves vezetői 

gyakorlattal rendelkezem. Dolgoztam a Határőrség és a Rendőrség kötelékében a hivatásos 

állomány tagjaként, multinacionális cégnél biztonsági igazgatóként valamint 

önkormányzatoknál, köztisztviselőként különböző pozíciókban, többek között jegyzőként 6 

évig.  

A Sarkadkeresztúron a megüresedett jegyzői állásra pályázatot nyújtottam be, melynek 

eredményeként augusztus 10-től a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalt vezetem. 

Jegyzőként kiemelt feladatomnak tekintem a hatósági és az önkormányzati feladatellátás 

törvényességének a biztosítását, a polgármester és a képviselők tevékenységének a szakmai 

segítését. A közös önkormányzati hivatal vezetőjeként arra fogok törekedni, hogy a 

felelősséggel dolgozó munkatársaim révén a közügyek intézése, a közigazgatási feladatok 

megoldása az Önök megelégedésére, mindkét településen az állampolgárok érdekeinek 

megfelelően méltányosan és jogszerűen történjen. Nagyon fontosnak tartom, hogy a lakosok 

elégedettek legyenek a közös hivatal dolgozóinak munkájával és problémáik a lehető 

leghamarabb, minél rugalmasabban, és ügyfélbarát módon kerüljenek megoldásra. 

Problémáikkal keressenek bizalommal. 

 

Sarkadkeresztúr, 2015. augusztus 25. 

                                                                              

Tisztelettel: 

          Szokai Dániel 

                 jegyző  
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MEGHÍVÓ 
 

Sarkadkeresztúr Község Képviselő-testülete nevében a 10/2014.(XI.27.) 

önkormányzati rendelettel elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata 

34. §-a alapján       

    Tisztelettel meghívom Önt a 

a 2015. évi 

KÖZMEGHALLGATÁS-ra 

 

A közmeghallgatás ideje: 2015. szeptember 23. (szerda) 17.00 óra 

A közmeghallgatás helye: Napközi konyha Ebédlőterme  

                                             Sarkadkeresztúr Rákóczi út 10. 

 

 

Napirend: 

1./ Tájékoztató a településen folyó beruházásokról 

2./ Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről 

3./ Közérdekű kérdések, javaslatok 

 

 

 

Sarkadkeresztúr, 2015. augusztus 24. 

                                                                                                   

 

Bakucz Péter sk. 

                     polgármester  
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Önkormányzati aktualitások 

 

2015. augusztus 05-ével az Idősek klubja 

dolgozóinak és ellátottainak létszáma 

bővült. Öt új /helyi lakosú/ gondozónő 

kapott állást az önkormányzat jóvoltából.  

Munkánkat ezután is legjobb tudásunk 

szerint igyekszünk elvégezni színvonalasan 

együtt az ellátottak érdekeit szolgálva. A 

településünk lakosainak szociális étkezéssel 

vagy házi segítségnyújtás szolgáltatással 

kapcsolatban szívesen állunk 

rendelkezésükre. 

 

 
 

Felhívás! 
Megkérjük a tisztelt lakosságot, hogy az 

utcai szeméttárolókba zöld hulladékot ne 

tegyenek! 

 

Kormányablak 

A Sarkad, Szent István tér 7. szám alatt 

megnyitott kormányablak.  

Ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:               7.00 – 17.00 

Kedd:               8.00 – 12.00 

Szerda:             8.00 – 12.00 

Csütörtök:       8.00 – 18.00 

Péntek:            8.00 – 12.00 

 

Székelykeresztúr 

Keresztúr Nevű Települések XVI. 

Nemzetközi Találkozója idén 

Székelykeresztúron lett megrendezve július 

30. és augusztus 2. között. Tőlünk 31 fős 

delegáció ment a találkozóra. A 

sarkadkeresztúri néptánccsoport fergeteges 

produkcióval állt a színpadra. 

Illich Ferenc egy faragott címert készített 

amit ajándékba vittünk a találkozóra. 

 

 

 

 

 

 

Anyakönyvi hírek 

Halálesetek: Szilágyi Lajosné(1935), 

Kovács Magdolna(1957), Patkás 

Sándorné(1942), Novák Mihályné(1928) 

Településünkön születés ebben a hónapban 

nem történt. 

 

 

Kiadja: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata  
Felelős szerkesztő: Szokai Dániel,  
szerkeszti: Fazekas Attila.  
A Keresztúri Hírek bejegyzett nyilvántartási  

száma: 2.2.4/338/2/2002. 
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Iskolai Hírek 

 

Ezúton értesítjük a kedves szülőket, 

gyerekeket, hogy a tanévnyitó ünnepség 

2015. szeptember 1-jén 8 órától lesz. 

Ezen a napon az első három óra lesz 

megtartva, ekkor kapják meg a 

tankönyveket is. 

A gyerekek ünneplőben, üres táskával 

jöjjenek iskolába. 

Étkezés ezen a napon nem lesz, ezért 

tízórait hozzanak magukkal. 

Jó pihenést kívánunk az augusztus 

hátralévő napjaira! 

 

Tantestület 

 

Községünk Önkormányzata ebben az évben 

is jutalomban részesítette a tanulmányi és 

sportversenyeken helyezést elért tanulókat: 

Farkas György, Nagy Eszter, Kónya Anett, 

Jova Panna Diána, Szilágyi Rudolf.  

Az iskola sporttevékenységét 30.000.- Ft-

tal díjazta. Köszönjük! 

 

Emlékplakettben részesült  

Nagyné Bondár Anikó és  

Szekeresné Jova Anita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóth Istvánné Marika néni, sok keresztúri 

tanító nénije  

60 éve végezte el a tanítóképzőt. 

 Ezért 2015-ben gyémántdiplomát vehetett 

át  

Nagyné Nagy Katalin tagintézmény-

vezetőtől az  

iskola ballagási ünnepségén.  

Kívánunk neki még sok-sok békés, boldog 

évet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a tanévben is lehetőségük volt 

tanulóinknak a  

"Kutakodj, okosodj!" vetélkedőben részt 

venni.  

Azok a tanulók, akik szorgalmasan 

dolgoztak és  

minden fordulóban részt vettek,  

gyulai várfürdőzést kaptak jutalmul.  

A kirándulás költségeit iskolánk 

alapítványa,  

a Sarkadkeresztúri Általános Iskolásokért 

Alapítvány 

támogatta 100 000.- Ft-tal. 
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Tanulmányút 

2015.07.28-31-ig A Sarkadkeresztúri 

Román Nemzetiségi Önkormányzat a 

Román Hagyományőrző Egyesülettel 

közösen vett részt. A tanulmányúton a 

következő állomásokon voltak: 

 

 

 

 

 

 Nyárándkarácson 

 Marosvásárhely 

 Kézdivásárhely 

 Brassó 

 Tölcsvár, Peles Kastély 

 Marcus Női Kolostor 

 Sepsiszentgyörgy – Román Ortodox 

Katedrális meglátogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Újra a Szennyvízről! 

FELHÍVÁS! 

Tisztelt Lakosok bizonyára érzékelik, hogy nem sokára befejeződik a szennyvízhálózat 

építésének első üteme. Azoknak a lakosoknak, akiknek nem állt módjukban az érdekeltségi 

hozzájárulásukat befizetni, hátralékot halmoztak fel.  

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT ÉRDEKELTSÉGI 

HOZZÁJÁRULÁS ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSNAK MINŐSÜL. 

- Az adózásról szóló törvény: 2003. évi CXII törv. 161 § 

- A vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII. törv. 35 § 

A természetes (magán) személyek névsorát, átadtuk az adóhatóság részére, akiknek hátralékuk 

van! 

A közeljövőben ők fizetési felszólítást kapnak, ha ezután sem tesznek eleget fizetési  

kötelezettségüknek, elindíthatjuk a fizetési meghagyást.  

Ezt a kellemetlenséget elkerülve, akiket érint keressék az önkormányzatnál, Puskásné Szatmári 

Klára ügyintézőt, akitől segítséget kérhetek.  

A nem természetes (vállalkozók) személyekre is vonatkoznak, a nem fizetés következményei, 

mely vállalkozók névsorát a NAV részére kell átadnunk behajtásra! 

 

Deák Imre sk.        Bakucz Péter sk. 

társulat elnöke        polgármester 
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