
__________________________________________________________________________________________
 

 

K Ü L Ö N S Z Á M 
 

Tisztelt Sarkadkeresztúriak! 
Tisztelt Olvasó! 

 
Ön a Keresztúri Hírek különszámát tartja a 
kezében. A megjelenés célja az, hogy egy 
rövid, de egyben átfogó, közérthető 
tájékoztatást adjon, Sarkadkeresztúr 
Önkormányzatának költségvetési- és jelenlegi 
helyzetéről. 
 
A 2010. évi önkormányzati választásokat 
követően – 2010. október 7-én megtörtént a 
hivatal átadása-átvétele. Ekkor már a 
sarokszámok tükrözték a településünk 
„mínuszos” helyzetét, szóbeszédek voltak, arra 
vonatkozóan, hogy az új testület mit is vett át. 
A dokumentumok, akkor az alábbiakat 
támasztották alá: 

-20.000.000.- Ft 
(folyószámla- és munkabérhitel); 

-10.876.000.- Ft 
(szállítói követelések/fizetetlen számlák/, 

~ - 8.000.000.- Ft 
(Iskolatársulásból adódó elmaradás Okány 

Község Önkormányzatának) 
Összesen: -38.876.000.- Ft 

 
A számok pontosítása és a jelenlegi állapot a 
2010. november 29-én megtartott Képviselő-
testületi ülésen a költségvetés I-III. negyedévi 
teljesítéséről szóló beszámolóból derült ki, 
mely alapján az Önkormányzat költségvetése – 
ezáltal Sarkadkeresztúr Község „önkormány-
zati mínusza”:     

-20.000.000.- Ft 
(jelenleg: -17.454.000.- Ft) 

(folyószámla- és munkabérhitel)  
-15.548.000.- Ft 

(szállítói követelések/fizetetlen számlák/, 
-9.200.000.- Ft 

(Iskolatársulásból fakadó elmaradás Okány 
Község Önkormányzatának) 
Összesen: -44.748.000.- Ft 

 
A folyószámla- és munkabérhitelt szó szerint 
hónapról-hónapra görgetjük magunk előtt. 
Ebből történnek kifizetések, valamint a 
munkabérek fizetése, jobban mondva 
megelőlegezése történik, majd az állami 
normatíva érkezésekor ez érthetően 
visszafizetésre kerül a hitelintézet felé.   
 
A szállítói követelések/fizetetlen számlák 
magától érthetően - a rendezetlen számlák 
sora. Az átadás - átvételkor volt 2010. június 
10-i fizetési határidejű ki-egyenlítetlen számla. 
Sajnos, azt kell, hogy leírjam, a helyzet sokat 
nem változott, jelen pillanatban még van 2010. 
augusztus 3-i kifizetetlen számla. /Ebből 
kifolyólag viszont a hatályos törvények szerint, 
mivel a kiegyenlítetlen számla a 90 napos 
fizetési határidőt meghaladja, akár a számlát 
kibocsátó részéről kezdeményezhető az 
önkormányzat felszámolása…/   
 
Iskolatársulásból adódó elmaradás Okány 
Község Önkormányzatának. Az Okány - 
Sarkadkeresztúr oktatási intézmények társulása 
2007. évben alakult meg. Okány Község 
gesztorságával jött létre, valamint a társulás 
önálló költségvetéssel rendelkező intézmény. 
Anno a társulási költségvetés kiszámítása és 
kimutatása alapján megállapodás született arra 
vonatkozóan, hogy Sarkadkeresztúr Községnek 
havi 3 millió forinttal meg kell pótolnia a 
befolyó normatívát, mivel a társulás nem 
működne megfelelően – a betervezett 
költségvetés tekintetében.  
 
Ennyi előjáró után a 2010. évre vonatkozóan: 
az év első 6 hónapjában: összesen 15.097.000.- 
Ft teljesítése megtörtént, majd anyagi 
nehézségek miatt 7-8. hónapban: 0.- Ft; 9-11. 
hónapban: 6.500.000.- Ft. A III. negyedéves 
okányi beszámoló kimutatta, hogy 
önkormányzatunknak 8,5 millió forint 
elmaradása van.  
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Ahogyan korábban a soros Keresztúri 
Hírekben megírtuk az új testület első ülése 
Okány község képviselő-testületével közös 
volt, viszont a testületi ülésen elhangzott, hogy 
a fennálló tartozás veszélyezteti Okány község 
költségvetését, így további hitelezéseket nem 
tudnak helyettünk vállalni, úgy amennyiben 
november hónapban nem történik részünkről 
utalás, akkor a keresztúri oktatási 
intézményekben dolgozóknak a novemberi 
munkabérük nem fog kifizetésre kerülni… 
 
Információként: 2010. november hónap végén 
8,5 millió Ft normatíva érkezését vártuk az 
államtól, mely meg is érkezett – ebből 6 millió 
forint kifizetésre került segélyekre december 
hónap elején, a fennmaradó összegből, pedig 
2,15 millió Ft-ot átutaltunk Okány községnek. 
A leírtak alapján érthetővé válik, hogy a 
fennálló számlatartozásokra ebből a 
normatívából nem tudtunk elkülöníteni.  
 
A kisebb összegű számlák kiegyenlítése az 
utólagosan történő pályázati elszámolásokból, 
a visszaérkező pénzeszközökből történik.  
(Megjegyzem: több pályázati el-számolásból 
származó megítélt „pénzt” még nem utaltak át 
részünkre, ami viszont a működésünket 
veszélyezteti, olyan mértékben, ha 
megkapnánk, akkor a szállítói követelések 
nagy részét ki tudnánk egyenlíteni. Felvettük a 
kapcsolatot az illetékes szervvel, aki anno 
ígéretet tett, hogy november hónapban az 
utalás megtörténik…nem történt meg, a 
legfrissebb információ a 2011. január 
közepe!!??)  
 
Ezen anyagi nehézségek mellett tájékoztatást 
kaptunk a sarkadi Járó-beteg Szakellátó 
Centrum vezetőjétől, hogy az intézmény 2011. 
április 3. napjától kezdi meg működését, 
viszont anyagi- és költségvetési nehézségek 
állnak fenn. Az intézmény költségvetése 
jelenleg 24,7 millió Ft mínuszt mutat.  
Előzményként szolgál: a Járó-beteg Szakellátó 
Centrum Projekt indulásakor: Sarkadkeresztúr 
Község a megvalósíthatóság tekintetében 
kistérségi szinten 100.000.- Ft törzstőkével, 0.- 
Ft önerővel (a ránk eső részt Sarkad Város 
fizette ki) tulajdonosként aláírta a Társasági 
Szerződést. 2010. májusában ezen 
tulajdonrészét a Képviselő-testület határozattal 
áruba bocsátotta, eladni viszont nem tudta.  
 

A Járó-beteg Szakellátó előbbiekben leírt 
mínusza tekintetében – Sarkadkeresztúr 
község, mint tulajdonos a Társasági 
Szerződésben foglaltak alapján 600.000.-
Ft/negyedév fizetésére kötelezhető. 
Amennyiben a befizetés nem valósul meg, a 
Társasági Szerződés alapján akár az 
önkormányzat folyószámlájáról incasso útján 
is behajtható, valamint a beruházás 
megvalósulásától számított 5 éven belül a 
projektből kilépni nem lehet. A 600.000.- Ft 
fizetési határideje november 29-e volt, de a 
korábbiakban leírt okok miatt nem tudtuk 
teljesíteni a befizetést. Amennyiben a 
Szakellátó helyzete nem fog javulni, úgy 2011. 
áprilisáig egy újabb negyedév el fog telni… 
 

A közfoglalkoztatásról röviden… 
- a rendelkezésre álló információk alapján - 

 
2010. december 31. napjával megszűnik a 
közcélú-, közhasznú közfoglalkoztatás, 
valamint a nagyobb közmunka programok. 
Ezzel egyidejűleg szintén megszűnik a 
szociális törvény által folyósított 
Rendelkezésre Állási Támogatás és a 
Rendszeres Szociális Segély. A segélyek 
esetében Bér Pótló Juttatás /BPJ/ lép életbe, 
melynek összege a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 100 %-a. Az ellátottnak az 
ellátásért éves szinten kötelező 30 ledolgozott 
és igazolt napot kell felmutatnia, a 
lakókörnyezetét kötelezően rendben kell 
tartania és a Munkaügyi Központtal – 
Önkormányzattal együtt kell működnie – a 
felajánlott munkát el kell fogadnia. 
 
Közfoglalkoztatás: 
 

- Rövidtávú közmunka: 
2-4 hónap időtartam - max. napi 4 órás 
tevékenység; 

- hosszú távú közmunka: 
2-12 hónap időtartam – max. napi 6-8 
órás tevékenység; 

- országos közmunkaprogramok: 
MÁV, Erdészeti-, Vízügyi 
tevékenységek; 

- vállalkozói szektor közmunka 
támogatásai: 
vállalkozók nagyobb számú 
közfoglalkoztatása – különböző 
járulékkedvezményekkel. 
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A közfoglalkoztatás terén az önkormányzat 
helyett a munkaügyi központ lesz az, aki 
meghatározza, hogy kit, mikor és milyen 
módon foglalkoztathat az önkormányzat. Az 
önkormányzat közfoglalkozatási forrásai is ez 
által megszűnnek, mellyel szintén a munkaügyi 
központ fog gazdálkodni. 
Az eddigi tájékoztatások alapján az 
önkormányzatnak pályázatot kell benyújtania a 
munkaügyi központhoz rövid- illetve hosszú 
távú közfoglalkoztatásra. A pályázatot a fenti 
szerv bírálja.  
 
Elsődleges információk szerint a 
közfoglalkoztatásra tekintettel pályázatot 
benyújtani éves szinten csak kétszer lehet 
2011-ben. A 2011. évre vonatkozó pályázati 
kiírás megjelenése várhatóan 2010. december 
27-28-a. 
 
Ez a változás szintén egy nagy érvágás a 
hivatalnak, az önkormányzatnak. A hivatal, 
valamint az intézményeink tekintetében az 
elmúlt 4 évben 18 álláshely szűnt meg 
prémiuméves (elő) nyugdíjazással. Ezek az 
álláshelyek, valamint a hivatal külsős brigádja 
közfoglalkoztatottakból lett feltöltve, pótolva, 
mivel az önkormányzat a prémiuméves 
nyugdíjazásokkal kötelezettséget vállalt, hogy 
az álláshelyek meghatározott ideig nem 
kerülnek betöltésre. Hiányuk, akár az 
intézmények zökkenőmentes működésére is 
kihathatnak az elkövetkezendő időben.  
 

Intézményeink tekintetében: 
 

Polgármesteri Hivatal: 
állandó dolgozó: 6 fő + 3 fő /brigád/ 

közfoglalkoztatott: ~ 30 fő/hó 
 

Idősek Klubja: 
állandó dolgozó: 3 fő 

közfoglalkoztatott: 3 fő 
 

Iskola – Óvoda - Sarkadkeresztúr: 
állandó dolgozó: 22 fő 
közfoglalkoztatott: 8 fő 

 
Napközi Konyha: 

állandó dolgozó:  4 fő 
közfoglalkoztatott: 6 fő 

 
 
 
 

Könyvtár: 
állandó dolgozó: 1 fő 

közfoglalkoztatott: 1 fő 
 

Sportcsarnok: 
állandó dolgozó: 0 fő 

közfoglalkoztatott: 2 fő 
 

Védőnői Szolgálat: 
állandó dolgozó: 1 fő 

közfoglalkoztatott: 1 fő 
 

 
Ezúton szeretném megköszönni az érintett 
közfoglalkoztatottak azt a munkát, amit eddig 
az Önkormányzatért, az Intézményeinkért és 
végül, de nem utolsó sorban Sarkadkeresztúr 
Községért tettek. Bízom benne, hogy az új 
rendszer tekintetében a kialakult jó 
kapcsolatunk továbbra is megmarad. 
 
 
 
Tisztelt Olvasó! 
 
Az előzőekben leírt számok valós adatok, 
melyek évek óta gyűltek, keletkeztek. A 
nehézségek és a kialakult gazdasági helyzet 
ellenére azonban optimistán bízom abban, 
hogy a képviselő-testülettel közösen hozott 
racionális döntések és gazdaságos működés – 
működtetés a kialakult hiányok lefaragását 
fogják eredményezni.  
 
Szeretném megköszönni, hogy időt és 
figyelmet szentelt e soroknak, mely alapján 
remélhetően rálátást nyert, hogy hogyan is 
indul számunkra - sarkadkeresztúriaknak - a 
2011. év.  
 
Egyúttal engedjék meg, hogy a látható 
nehézségek ellenére a magam és a képviselő-
testület nevében eredményekben gazdag, 
boldog újesztendőt kívánjak! 
 
A képviselő-testület megbízásából:  
 
 

Bakucz Péter 
polgármester  
 
 
 
 
 


