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        Iktatószám: 550-5/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 

2013. május 30-án tartott képviselő- testületi üléséről 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 

 

Jelen vannak: 

1. Csutiné Turi Ibolya polgármester, 

2. Egyed Tihamérné alpolgármester, 

3. Fekete Zsolt, képviselő, 

4. Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő, 

5. László Istvánné képviselő, 

6. Nagy Lajos képviselő 

 

 

Távol levő képviselő: 

 

 Kovács Györgyné 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 Halász Zoltánné pénzügyi főelőadó 

 Németh István SRNÖ elnök 

 Rudniczai Rudolfné tagóvoda vezető 

 Benedek Jenő tagiskola vezető 

 

Jegyzőkönyvvezető:  

     Bognár Erika titkársági ügyintéző 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van, Kovács Györgyné képviselő előzetesen 

jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Javaslatot tett a napirendi pontokra. A 

képviselők a közölt napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértettek. 
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Napirendi pontok: 

 

1.) Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról. 

      Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

 

2.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló 

beszámoló megtárgyalása és jóváhagyása. 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

   Kovács Györgyné az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Napraforgó Tagóvoda 

ifjúsági és gyermekvédelmi felelőse 

   Sominé Márkus Ildikó a Szent István Iskola Sárkeresztúri Tagiskolájának  

        Ifjúsági és gyermekvédelmi felelőse 

   „JOBB OTTHON”Alapítvány Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 

  intézményvezetője 

 

 

3.) Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás társulási 

megállapodás módosításának megtárgyalása 

         Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

4.) SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása IX. számú módosításának 

megtárgyalása 

Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

5.) Bejelentések, egyebek 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ludányi Jánosné előzetesen jelezte, hogy szeretne szót 

kérni az ülésen. Ezennel átadom neki a szót. 

 

Ludányi Jánosné lakossági résztvevő: Én egy kérést szeretnék előterjeszteni. A civil 

szervezetek támogatásban részesülnek minden évben az önkormányzattól, aminek az 

elszámolása most megváltozott. Eddig márciusban megkaptuk egyben az összeget, majd ezzel 

kellett elszámolni év végén. Most változott a rend, és oly módon, hogy kapunk is támogatást 

meg nem is. Szerintem ezen változtatni kéne, a nyugdíjas klubnak bevétele nincs, ha 

összejövetelt szervezünk, vagy fellépésre megyünk saját magunknak kell megelőlegezni az 

összeget. Hallottam olyan híreket, hogy volt olyan szervezet, aki nem számolt el időben, amit 

illene megtenni időben, hogy ne a többi klub igya meg ennek a levét, de talán jogszabályi 

változás is történt. 

Az lenne a javaslatom, hogy egy rendezvény előtt egy héttel legyen kivehető a pénz, és lenne 

hét-nyolc nap határidő a pénz elszámolására. Úgy gondolom a többi szervezetnek is így lenne 

jobb. 

Még egy kérésem lenne a polgármesterasszony felé, én nagyon szeretném ha a 63-as út 

közelében háromszögben kialakítanának egy virágágyást, virágot is adnék oda. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Köszönjük szépen a felajánlást, szerintem nem lesz 

akadálya. 
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Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Sajnos nem tudok pozitív választ adni, tavaly változott 

meg az államháztartási törvény, amely úgy fogalmaz, hogy az államháztartáson kívülre 

nyújtandó támogatásokat csak utólag lehet elszámolni. Ez nem egy helyi döntés volt. 

 

Ludányi Jánosné lakossági résztvevő: Értem ezt, de talán lehetne valami megoldást találni. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Annyit tudok ígérni, hogy a gazdasági vezetővel 

egyeztetünk, hogy milyen megoldást tudnánk javasolni a problémára. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Meg adom a szót Major Imre úrnak, aki szintén jelezte 

előzetesen, hogy szólni kíván. 

 

Major Imre lakossági résztvevő: Köszönöm szépen. Tisztelt polgármesterasszony , tisztelt 

képviselők, és jelenlévők, én a március 21-i ülésen benyújtottam a testületnek a lakosság 

részéről elég sok aláírást. Úgy érzem, hogy azóta ez az ügy nem haladt előre. A 

polgármesterasszonnyal beszéltünk már erről, aki elmondta, hogy napi szinten kapcsolatban 

áll az illetékesekkel, és intézkedések történnek. Hát a Fejér Megyei Hírlapban benne volt, 

hogy Sárkeresztúron ismét lesz rendőrőrs, de előrelépést még nem látok. Hiányolom a többi 

aláírást gyűjtő kollégámmal együtt, hogy nem kaptunk kellő tájékoztatást, mert a lakosok 

bennünket kérdeznek, és számon kérik ezt rajtunk. Nem ez volt az első alkalom, hogy 

aláírásgyűjtés kezdődött a rendőrőrssel kapcsolatban, de valami oknál fogva megfeneklett, de 

én ígéretet teszek arra, hogy ez nem fog megfenekleni.  

Ezért teszem fel a polgármesterasszonynak azt a kérdést, hogyan áll a sárkeresztúri rendőrőrs 

helyzete, és hogy áll a szolgálati lakás biztosítása. 

Tisztelt képviselő-testület én úgy érzem, hogy önökön és a rendőrségen is igen sok múlik, 

akik nem igazán akarnak partnerek lenni benne, mert a sárbogárdi rendőrkapitány úr azt 

mondta, hogy nem vitték el Sárkeresztúrról a rendőrőrsöt, csak kiürült. Szerintem ez így nem 

valós, mert azóta is fennállnak olyan helyzetek, hogy a lakosság nem meri otthon hagyni a 

vagyontárgyait. Polgárőri szolgálatot is teljesítek, és volt olyan éjjeli rendőrségi akció mikor 

nem sárobgárdi rendőrök jártak el, hanem máshonnan jöttek, és tudták mi a dolguk. A 

sárbogárdi rendőrkapitányság munkáját nem akarom minősíteni, de volt már olyan eset, hogy 

olyan hangzott el rendőr szájából, hogy ne bilincseld meg, mert akkor jegyzőkönyvet kell írni. 

A márciusi ülésen hangzott el határidő a rendőrőrs felállításával kapcsolatban, még pedig az 

első félév vége, én ezt abszolút nem látom biztosítottnak. Nem tudom ez kinek a felelőssége, 

engem csak az érdekel, hogy itt legyen a rendőrőrs, és az hatékonyan működjön. Szóbeszédre 

nem szoktam adni, de most kénytelen vagyok hagyatkozni, és arról beszélni. Hallok olyanról, 

hogy több „száz” település fog ehhez a rendőrőrshöz tartozni, elnézést a túlzásért. Nem 

vagyok szakember, de vannak ismerőseim, barátaim akik ebben a témában jártasak, velük 

konzultálok folyamatosan ebben a kérdésben, és elmondják, hogy minél nagyobb egy terület, 

annál rosszabb a hatékonyság, ez a rendőrségre is vonatkozik. Ha igaz az, hogy hét település 

Sárkeresztúr, Sárszentágota, Káloz, Sárosd, Szabadegyháza, Hantos, Nagylók települések 

fognak ehhez a körzethez tartozni, akkor adtunk egy pofont, mert én eredményt nem látok. 

Nekünk egy kistérségi bevált módszerrel működő rendőrőrsre van szükségünk.  

Az is érdekelne, hogy hol lesz a rendőrőrs, mert erről is sok mindent lehet hallani. 

Hogy áll a képviselő-testület felajánlása arra vonatkozóan, hogy aki itt körzeti megbízott lesz, 

annak lakást biztosítunk olyan feltételrendszerrel, amely megéri. Én küzdök ezért, és az 

emberek többsége is. Ha már egyszer üresen állnak a szolgálati-lakások, amik az 

önkormányzat tulajdonában vannak-, sokkal jobban tönkremennek, mintha lakva lenének. 
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Ha a körzeti megbízott vállalja, hogy ideköltözik, ne kelljen lakbért fizetnie, hanem csak a 

rezsi költséget fizesse. Tudom, hogy nem önök hirdetik meg az állást, de addig egy szerv nem 

tud hatékony intézkedést tenni, és nem is lehet tőle számon kérni.  

A parlamentbe küldtem egy írásos anyagot, ahol elfogják mondani, hogy az az ígéret, amit 

megtettek a választások előtt az hol tart Sárkeresztúr község vonatkozásában. A másik amit el 

szeretnék mondani, hogy a Zsaru magazin is jön, és le fogják fényképezni Sárkeresztúron 

azokat a házakat, amelyeknek az ablaka rácsos. 

Úgy gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel élni kellene, mi is itt vagyunk, miért ne jöhetne ide 

más is.  

Konkrét válaszokat várok, hogy én a lakosságot megfelelőképpen tudjam tájékoztatni, akik 

megtiszteltek azzal, hogy aláírták a kezdeményezést. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Úgy érzem egy kicsit indulatos Major úr. A szavai azt 

sugallják, hogy mi nem teszünk semmit, és csak a népi kezdeményezés, aláírásgyűjtés a 

lényeges. 

Tiszteletreméltó, amit tesz, az emberekkel kapcsolatot tart, és a problémáikat eljuttatja 

hozzánk. Az aláírásgyűjtés jó alátámasztása annak, amit teszünk, és nem lekicsinyelve ezt a 

munkát. Napi szinten nem beszélünk, de úgy gondolom, hogy információt sem a képviselők 

és sem én nem zártam el. A tárgyalások az együttműködésről, vagy a bérleti szerződés 

megkötéséről már írásos formában vannak. A legutóbbi testületi ülésen végig beszéltük azt az 

írásos anyagot, ami a volt rendőrőrs felújításának költségeit taglalta, illetve más alternatívák is 

szóba kerültek, és a testület teljes egyetértésben arra jutott, hogy a hivatal házasságkötő terme 

tetőterében kialakított teret adjuk a rendőrőrsnek át. Több szempontból is praktikusnak 

látszik, egyrészt mert költséghatékony, sokkal kevesebb ráfordítással ki lehet alakítani a 

rendőrőrsöt, mint a volt épületben. Kifogása senkinek nem volt ellene. Azt gondolom, hogy a 

beköltözés is gyorsabban megoldható. A június végét céloztuk meg, rajtunk úgy gondolom, 

hogy ez ügyben semmi nem múlik. A határozatunkat ezzel kapcsolatban eljuttattuk a 

rendőrségre. A napokban tájékozódtam az ügy kapcsán, technikai kérdések tisztázása zajlik 

éppen, mint például a bútorzat, és épületátadás időpontja. Nem annyira központi helyen van, 

mint a másik, az biztos. De nem gondolom, hogy ez nagy problémát okozna. Bérletet nem 

kérünk az épületért, a rezsit ők fogják fizetni. A lenti iroda alkalmas lesz a lakosság 

fogadására.  

A helyi rendőrőrs működésének hatékonyságáról: a kistérség 9 településből áll, ehhez képest 

előrelépés, ha hét településről beszélünk. Pozitív oldalról nézve, ha a rendőrőrs itt van, akkor 

16 rendőr teljesít itt szolgálatot. Én előrelépést várok ettől. A körzeti megbízottakkal 

kapcsolatban az elvárásainkat elmondtuk a kapitány uraknak is, ennél többet nem tudunk 

tenni. 

Remélem, hogy a parlamentben Sárkeresztúr neve nem visszhangzik majd. A Zsaru Magazin 

érkezése is meglepetésként ér, hiszen a közös érdekünk, hogy nem a médiához fordulunk, és 

onnan várunk megoldást. Az összefogásunk, amit ön a lakosok segítségével akart biztosítani, 

az pont nem erről szólt, hogy vonjuk be a médiát. Minden egyes média megnyilvánulásnál az 

volt az alapelvem, hogy ne a rossz hírünkkel kerüljünk középpontba.  

Úgy gondolom, hogy a rendőrőrs kérdésében egymás mellett állunk, és szeretném ha ez így is 

maradna. 

 

Major Imre lakossági résztvevő: Köszönöm szépen. Nem akartam bántani senkit, ahogyan azt 

már említettem is. 

Én, amikor azt mondom, hogy parlament és Zsaru Magazin, akkor szakmai kérdésekben 

harcolok. Még egyszer elmondom, vannak az ismertségi körömben olyan emberek, akik ezzel 

a témával foglalkoznak, foglalkoztak. Nekünk van arra lehetőségünk, jogunk, sőt talán 



 5 

kötelességünk is, ha már egyszer Sárkeresztúr község harcol és kéri a rendőrőrsöt, helyet ad 

ingyen és bérmentve, hogy valamekkora hozzájárulást is kérjünk érte, mert a kilenc település 

kérése nem fog eredményre vezetni. Ahogy a rendőrség az ebben térségben kialakult helyzetet 

kezeli-és ezzel őket minősítem,- az nem helyes. Olyan dolgok megtörténnek, amiknek nem 

lenne szabad megtörténni. 

Az a célom, hogy mi ezt együtt csináljuk. Ezt a kérdést tegyük a helyére, úgy hogy nekünk jó 

legyen, mi sárkeresztúriak, ha valahova el kell mennünk otthonról ne csak úgy tudjunk 

elmenni, hogy be van kamerázva a ház, vagy riasztóval felszerelve. Kinek van arra pénze, 

hogy mindezt megtegye?  

Véleményem szerint a Zsaru Magazin arra is jó lesz, hogy lesz jelentkező, aki idejön 

Sárkeresztúrra. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy írásban juttassa el a 

rendőrkapitányságra, hogy biztosítunk szolgálati lakást ingyen. 

Az idő halad, a becsületünk fogy. A faluban probléma van, és emellett nem lehet elmenni szó 

nélkül. Köszönöm. 

 

Ludányi Jánosné lakossági résztvevő: Ehhez kapcsolódóan szeretnék pár szót mondani. A 

nyugdíjas klubbot megkereste Székesfehérvárról a rendőrség, hogy az idősekhez segélyhívó 

telefont helyeznek ki, és azóta nem történt előrelépés. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Írásban valóban nem juttattuk el a rendőrség felé, hogy 

szolgálati lakást tudunk biztosítani, de szóban ezt már számtalanszor jeleztük. Nem zárkózunk 

el, és azt se mondtuk, hogy úgyse jön ide senki.  

 

Major Imre lakossági résztvevő: Fekete Zsolt képviselő mondta ezt. 

 

Fekete Zsolt képviselő: Én azt mondtam, ha úgy alakul, hogy valaki idejön, és jelzi azt, hogy 

ide szeretne jönni, akkor abban a pillanatban biztosítunk neki lakást. Ön azt mondta, hogy ezt 

foglaljuk írásba, de ha nem kérik, minek kell felajánlani.  

Nem gondolom, hogy a parlamentig kellene vinni ezt az ügyet. Úgy gondolom, amíg a Fejér 

Megyei Hírlap is csak a sárkeresztúri bűnelkövetőkkel van tele, nem kellene ezt máshol is 

hangoztatni, hiszen a média ugrik minden negatív hírre velünk kapcsolatban. Sajnos azt nem 

közlik, hogy milyen szépen megszépült a falu, mit avattunk éppen. Én is bele tudnám rakatni 

a falut bármilyen újságba, de volna értelme? Így is ha meghallják a falu nevét, csak a negatív 

dolgok jutnak mindenki eszébe. A lehető legrosszabb dolgot tette a falu ellen. 

 

Major Imre lakossági résztvevő: Erőfeszítést tehet az önkormányzat, de nincs fogadókészség s 

én ez ellen küzdök. Telefonon beszéltünk erről, és akkor ön azt mondta, hogy úgy se jönne ide 

senki. Nem lejárató szándék vezet, hanem jobbító, és ha kell ezért mindent meg kell tenni, 

hogy vegyék észre. 

 

Fekete Zsolt képviselő: De sajnos az országban a rossz hír a hír és nem a jó. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A médiával kapcsolatban más álláspontot képviselünk. 

Sajnos volt, amikor oda kellett fordulni, és meg is tettük, de nem mindig, és sajnos nem ad 

megoldást. Az írásos felajánlással kapcsolatban, ha pozitívan segít valamit, akkor megtesszük. 

 

Major Imre lakossági résztvevő: Véleményem szerint a sárbogárdi és a székesfehérvári 

kapitány úr is úgy tudja megoldani a problémát, hogy nem a jelenlegi állományt erőlteti, aki 

tény és való nem hajlandó idejönni. 
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Ludányi Jánosné lakossági résztvevő: Köszönöm, hogy meghallgattak. Véleményem szerint a 

rendőrség nem tesz meg mindent a jó együttműködés érdekében. 

Major Imre lakossági résztvevő: Én is köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

1.) Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról. 

      Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Szeretnék beszámolni az előző ülés határozatairól. 

Az első határozat a közbeszerzési kiírás véleményezéséről szólt, természetesen a közbeszerzés 

azóta lezajlott, a munka már meg is kezdődött az óvodában.  

Elfogadtunk az intézményi társulás zárszámadását, valamint a 2012. év pénzügyi 

beszámolóját. 

A 2014. évi koncepciót is elfogadtuk, valamint a belső ellenőri összefoglaló jelentést is. 

Elfogadtuk a közbeszerzési tervet, amely a BM-es pályázatunkat tartalmazta. 

A rendőrőrs épületének a biztosításáról szóló határozat volt a következő, amit már eljuttattunk 

a rendőrség részére. Hétfőn jönnek és előkészítjük a bérleti szerződést, amely természetesen 

ingyenes lesz. 

A Szent István u. 60/B előtt a csatornarendszer nem nagyon talajvizes, tehát hamarosan 

megcsináltatjuk, hogy a Petőfi utca aszfaltozásakor ezt is le lehessen aszfaltozni. 

Beadtuk a pályázatot a sportöltöző építésére, amelyhez önrészt nem kell biztosítanunk, ennek 

részeként a sportkoncepciót is elfogadta a képviselő-testület. 

Három csoport rendezvényének támogatásáról döntöttünk ezek a kamarakórus, a néptánc 

csoport, és a hölgy klub kapott 50.000-50.000,- Ft-ot. 

A trianoni emlékmű elkészítéséről is határoztunk, amely elkészült, és nem költöttünk rá sokat, 

mert szinte mindent felajánlásból készítettünk el. Mindenkit szeretettel várunk vasárnap 16:30 

órára az emlékmű felavatására. 

Kovács Zoltán kérését is helyben hagytuk, tehát az önkormányzat tulajdonában lévő kivett 

vízállást átadtuk neki, amely 0 Ak értékű, amiért ő cserébe erdő részt ad, de előtte még egy 

hagyatéki tárgyalásnak is meg kell történni, mivel több tulajdonosa is van az erdőnek, ami 

osztatlan közös tulajdonban van. 

Az óvoda pályázat kapcsán pályáztunk önerőre az EU önerőalapnál. 

 

Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kérem, hogy emelje fel a 

kezét. 

 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról szóló jelentést 

egyhangúlag elfogadta. 

 

2.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

értékeléséről szóló beszámoló megtárgyalása és jóváhagyása. 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

   Kovács Györgyné az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Napraforgó 

Tagóvoda ifjúsági és gyermekvédelmi felelőse 

   Sominé Márkus Ildikó a Szent István Iskola Sárkeresztúri 

Tagiskolájának  
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        Ifjúsági és gyermekvédelmi felelőse 

   „JOBB OTTHON”Alapítvány Kistérségi Szociális Szolgáltató 

Központ intézményvezetője 
 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: A beszámolót a gyámügyi munkáról minden évben május 

31-ig tárgyalni kell a testületnek. Sajnos a Jobb Otthon Alapítvány az idei évben sem 

képviselteti magát. 

Csak pár dolgot emelnék ki, mivel a beszámolót mindenki megkapta előzetesen. 2012-ben 

290 család kapott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, ez 674 gyermeket érint, amelyet 

évente felül kell vizsgálni. Évente kétszer kapnak plussz rendkívüli támogatást augusztusban 

és decemberben 5800,- Ft-ot, amit decembertől Erzsébet utalványban kell adni. A Szociális 

bizottság állapíthat meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, ezt tavaly 17 fő kapott. 

Támogatja az önkormányzat a sárkeresztúri általános iskola diákjait, ingyen kapják a 

tankönyvet, további beiskolázási támogatást biztosít azoknak a gyerekeknek, akik más 

településen járnak iskolába, ez 508.000,- Ft-ot tett ki az elmúlt években. A felsőoktatásban 

tanulókat pedig Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíjban részesültek. Június elején 

fogjuk adni az óvodáztatási támogatást, amit azok kaphatnak, akik rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, illetve hátrányos helyzetük valamint az 

óvodavezető leigazolja, hogy rendszeresen jártak óvodába, ez a tavalyi évben 2.430.000,-Ft 

volt, és 208 gyermek kapta. 2012. december 31-ig a védelembe vétel 45 gyermeket érintett, 

ideiglenes hatályú elhelyezés tavaly egy esetben fordult elő, 2013. január 1-től a sárbogárdi 

járáshoz került át mindkét hatáskör. 

Sominé Márkus Ildikó az iskola gyermekvédelmi felelőse itt van, tőle tudnak a képviselők 

kérdezni. 

 

Sominé Márkus Ildikó gyermekvédelmi felelős: Kiegészíteni nem szeretném a beszámolót, de 

ha kérdés van, szívesen válaszolok. 

 

Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő: A Jobb Otthon Alapítvány beszámolóját 

értékelhetetlennek tartom. 

 

Benedek Jenő tagiskola vezető: Szeretném elmondani a képviselő-testületnek, hogy a 

sárkeresztúri általános iskola igen rossz helyzetben van. A pedagógusok sokkal többet 

dolgoznak, mint más iskolákban. A gyermekek és a szülők nem együttműködőek, itt a roma 

nemzetiségi önkormányzat elnöke is, velük is próbálkoztunk már, de nem vezetett 

eredményre. Több mint 150 gyermeknek vannak viselkedési problémái, akiket folyamatos 

kontroll vizsgálatokra kell elküldeni. Róluk jellemzést kell írni, és a szülőnek alá kell írni a 

papírt, amit sajnos nem tesznek meg, nem értenek egyet vele, és szembedobják a tanárt a 

papírral, és ez sajnos megtörtént eset. A kompetencia mérésről is ki kell küldeni egy-egy 

gyereket, mert kiabál, és nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket használ. Teljesen tehetetlen a 

gyámhivatal, és a rendőrség is. Sajnos odáig fajul a helyzet, hogy a kollégáim nem fognak 

bemenni órát tartani. Sajnos a tankerülettől is nagyon sok munkát kapunk, ami szintén 

nehezíti a helyzetet. 

A beszámoló végén látszik, hogy milyen sok helyre eljutottak a gyermekek az iskola által. 

 

Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő: Ehhez kapcsolódóan a Jobb Otthon Alapítvány 

beszámolója arról szól, hogy a jogokról tájékoztatja az érintetteket, a kötelességekről meg 

nem. Ahogyan a táblázatot elnézem, mindenhol nulla szerepel. Személy szerint én ezt nem 

fogadom el. 
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Fekete Zsolt képviselő: Én is egyetértek a képviselő társammal. 

 

Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő: Több éve itt vannak már, tudniuk kellene, hogy sajnos 

nálunk nehéz helyzet van. 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Kériné Juhász Judit nagyon jól végzi a feladatát, 

lelkiismeretes, de sajnos egyedül kevés erre a feladatra. Abán is és Sárszentágotán is 

dolgozik, Sárkeresztúr mellett. 

 

Németh István SRNÖ elnök: Sajnos nehéz ezek ellen a dolgok ellen mit tenni, de 

mindenképpen a keményebb lépéseket kell megtenni. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri 

Napraforgó Tagóvoda gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló beszámolót elfogadja, 

kérem, hogy emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

59/2013. (V.30.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 

 

Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvoda gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy  önkormányzat 

az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvoda 2012. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló beszámolót az 

előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 

 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki a Szent István Általános Iskola Sárkeresztúri Tagiskola 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló beszámolót elfogadja, 

kérem, hogy emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

60/2013. (V.30.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 

 

A Szent István Iskola Sárkeresztúri Tagiskolája gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról 
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Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy a Szent István 

Iskola Sárkeresztúri Tagiskolája 2012. évi gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló 

beszámolót az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak értékeléséről szóló beszámolót elfogadja, kérem, hogy emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

61/2013. (V.30.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 

 

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy az 

önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló 

beszámolót az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki a Jobb Otthon Alapítvány Kistérségi Szociális 

Szolgáltató Központ gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló 

beszámolóját nem fogadja el, kérem, hogy emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

62/2013. (V.30.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 

 

Jobb Otthon Alapítvány Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy a Jobb Otthon 

Alapítvány Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló beszámolóját nem fogadja el. 

A beszámoló többségében az idevonatkozó jogszabály által meghatározott feladatok 

felsorolását tartalmazza, nem az elvégzett munkát. 

Ugyanakkor a Képviselő-testület kinyilvánítja elismerését a helyi családgondozó munkájáért. 

Egyúttal felkéri az Alapítvány vezetőségét, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 

Kériné Juhász Judit családgondozó a jövőben csak Sárkeresztúr község közigazgatási 

területén lássa el gyermekjóléti és családgondozói feladatait. 

 

 

3.) Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás társulási 

megállapodás módosításának megtárgyalása 

         Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 
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Szabóné Balogh Bernadette jegyző: 2013. június 30-val Sárszentágota kilép a Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulásból, és önálló óvodát hoz létre, mi pedig az óvoda felújítási 

pályázat miatt maradunk a Társulásban. Emiatt vált szükségessé a társulási megállapodás 

felülvizsgálata. 

Három határozatot kell hozni, az egyik a társulási megállapodás felülvizsgálatának 

elfogadása, a másik a társulási megállapodás módosítása, a harmadik pedig, hogy a kálozi 

önkormányzat módosítja a kálozi óvoda alapító okiratát, amihez nekünk hozzá kell járulni. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki a Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási 

Intézményi Társulási Megállapodása felülvizsgálatára, valamint Sárszentágota Község 

Önkormányzata tagi jogviszonya megszűnésére vonatkozó előterjesztést elfogadja, kérem, 

hogy emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 
 

63/2013. (V.30.) számú határozat 

 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta „Káloz – 

Sárkeresztúr - Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodása 

felülvizsgálatára, valamint Sárszentágota Község Önkormányzata tagi jogviszonya 

megszűnésére vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza: 

 

I. 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselőtestülete Káloz Község Önkormányzata 

Képviselőtestületével közösen dönt arról, hogy a Káloz-Sárkeresztúr- Sárszentágota 

Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodását a „ Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. CLXXXIX. tv. 146. § (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettségnek eleget téve felülvizsgálja azzal, hogy a Társulás 2013. július 1.-napjától jogi 

személyként: 

 

 Káloz- Sárkeresztúr Óvodai Intézményi Társulás név alatt jogfolytonosan működik s 

tartja fenn a szintén jogfolytonosan működő: 

 Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde köznevelési intézményt. 

 

A Képviselőtestület a Társulási Megállapodás módosításáról külön alakszerű határozattal 

dönt. 

II. 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselőtestülete - Káloz Község Önkormányzata 

Képviselőtestületével együttesen – tudomásul veszi Sárszentágota Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete azon döntését, hogy: 

 

 a nem jogi személyiségű Káloz – Sárkeresztúr – Sárszentágota Közoktatási Intézményi 

Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatában nem kíván részt venni: ezáltal 

tagi jogviszonya 2013. július 30.-napján megszűnik,  
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 2013. július 1-napjától az óvodai nevelési feladatot önállóan látja el. 

 

III. 

 

 

Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Káloz Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete és Sárkeresztúr Község Önkormányzata a közöttük Sárkeresztúron, 2006. 

július 10.-napján létrejött Társulási Megállapodás felülvizsgálatához s módosításához 

kapcsolódóan az alábbiakról állapodnak meg: 

 

1. Sárszentágota Község Önkormányzata Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási 

Intézményi Társulásból a tagi jogviszonya megszűnése alapján a Társulás keretében 

fenntartott: 

 

1.1. A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsődéből annak Meseerdő Tagóvodája 2013. 

július 1-i hatállyal az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) 

bekezdése alapján kiválik,  

 

1.2. általános jogutódja Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

által alapított Sárszentágotai Meseerdő Óvoda, melynek székhelye 8126 Sárszentágota, 

Erkel F. u. 12. sz. 

 

 

 

2. Káloz Község Önkormányzata Képviselőtestülete rögzíti, hogy: 

 

2.1. Káloz Község Önkormányzata – Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete egyetértésével a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 

köznevelési intézményt az 1. pontban foglaltakra tekintettel átszervezi, melyre 

vonatkozó Alapító Okirat módosítását külön határozattal adja ki.  

 

2.2. Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Sárszentágotai Meseerdő 

Óvoda Alapító Okiratát szintén külön határozottal állapítja meg s adja ki.  

 

2.3. A társult Önkormányzatok között közös tulajdon nem keletkezett, e körben ezáltal 

egymással elszámolási kötelezettségük nem áll fenn: 

 

2.3.1. a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde intézményi székhelyét biztosító 504 

hrsz-ú, 505/1 hrsz-ú és 506 hrsz-ú, 8124 Káloz, Óvoda u. 2. sz. alatt fekvő 

ingatlanok s a bennük lévő ingóságok tulajdonjoga Káloz Község 

Önkormányzatát,  

2.3.2. a Napraforgó Tagóvoda elhelyezését biztosító 818 hrsz-ú, 8125 Sárkeresztúr, 

Szent István u. 50/B. sz. és sárkeresztúri 108 hrsz-ú 8125 Sárkeresztúr, Fő u. 

38. sz. alatti ingatlanok s a bennük lévő ingóságok tulajdonjoga Sárkeresztúr 

Község Önkormányzatát, 

2.3.2. a Meseerdő Tagóvoda elhelyezését biztosító 78 hrsz-ú 8126 Sárszentágota, 

Erkel F. u. 12. sz. alatti ingatlan s a benne lévő ingóságok tulajdonjoga 

Sárszentágota Község Önkormányzatát illetik meg.  
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2.4. A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Meseerdő Tagóvodájában foglalkoztatott 3 

fő óvodapedagógus, 2 fő dajka munkakörű közalkalmazott „közalkalmazottak 

jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésére figyelemmel a 

„Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján 

történő munkáltatói jogutódlással történő továbbfoglalkoztatásról Sárszentágota 

Község Önkormányzata Képviselőtestülete gondoskodik az általa alapított 

Sárszentágotai Meseerdő Óvoda költségvetési szerv keretében.  

 

3. Káloz Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a Kálozi Aranyalma Óvoda és 

Bölcsőde Óvoda irányító szerve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 

szóló 2012. évi CCIV. tv. 2. számú melléklete kiegészítő szabályok 2. c) pontja 2. 

alpontja alapján: 

 

3.1. Az óvodai feladat Sárszentágota Község közigazgatási területére kiterjedő átadás-

átvételét – Sárszentágota Község Önkormányzatával együttműködve – 2013. június 

15-napjáig a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére bejelenti,  

 

3.2. s a Meseerdő Tagóvoda tekintetében igényelt a 2. számú melléklet II/1., II/2., II/3. b) 

pontjában meghatározott állami költségvetési támogatás 2013. július és augusztus 

hónapokra járó összegét – annak folyósítását követő 5 banki napon belüli utalással  - 

átadja.  

 

4. Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Társulás 2013. június 30-

napjáig tartó társulási tagi jogviszonya megszűnése időpontját követően a Kálozi 

Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Óvoda Meseerdő Tagóvodája 2013. június 30-napjáig 

keletkezett működési, fenntartási költségei ismeretében az irányító szervnek minősülő 

Káloz Község Önkormányzatával elszámol.  

 

4.1. Káloz Község Önkormányzata Képviselőtestülete, a Káloz - Sárkeresztúr - 

Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás képviseletében vállalja, hogy az 

Intézményt érintő 2013. június 30-napjáig terjedő elszámolást elkészíti, s azt 

Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselőtestülete részére 2013. augusztus 

31-napjáig megküldi.  

 

4.2. Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselőtestülete vállalja, hogy az 

elszámolást soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül megtárgyalja, s 

annak elfogadása tekintetében döntést hoz.  

 

 Amennyiben a Képviselőtestület a határidőt elmulasztja,  avagy döntést nem hoz a 

részéről elfogadottnak tekintendő.  

 

4.3. Az elszámolás 4.1. és 4.2. pont szerinti elfogadását követően 30 napon belül  

 

4.3.1. Sárszentágota Község Önkormányzata a Káloz Község Önkormányzata felé 

esetlegesen fennálló összegszerűen megállapított tartozását átutalással 

teljesíti,  

 

4.3.2. avagy Káloz Község Önkormányzata Sárszentágota Község Önkormányzata 

túlfizetése esetén a többletösszeget szintén utalás útján visszafizeti.  
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5. Amennyiben az Káloz - Sárkeresztúr - Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás 

Sárszentágota tagi jogviszonya fennállásának időtartama alatt a társult Önkormányzatok 

közös óvodai feladatellátásához kapcsolódóan állami költségvetési jogosulatlan 

igénybevétel történt, úgy annak jogerős megállapítását követően az érintett 

Önkormányzatok annak jogkövetkezményei viselése tekintetében egyeztetnek.  

 

6. A Társulási Megállapodás felülvizsgálatával, módosításával s az elszámolással 

kapcsolatos költségeket a társult Önkormányzatok közösen viselik, azzal hogy a Kálozi 

Aranyalma Óvoda és Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos költségeket Káloz Község 

Önkormányzata és Sárkeresztúr Község Önkormányzata közösen, a Sárszentágotai 

Meseerdő Óvoda alapításával s valamennyi ahhoz kapcsolódó intézkedés meghozatalával 

kapcsolatos költséget Sárszentágota Község Önkormányzata viseli. 

 

IV. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a III. pontban foglalt tartalommal létrejövő 

az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Megállapodás aláírására s annak a feladat átadás-

átvételére tekintettel történő a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére való 

megküldésére.  

 

Felelős:  Csutiné Turi Ibolya 

  polgármester 

 

Határidő: döntést követő 8 nap. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki a Káloz- -Sárkeresztúr Sárszentágota Közoktatási 

Intézményi Társulási Megállapodása felülvizsgálatára, valamint Sárszentágota Község 

Önkormányzata tagi jogviszonya megszűnésére vonatkozó előterjesztést elfogadja, kérem, 

hogy emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

64/2013. (V.30.) számú határozat 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta „Káloz – 

Sárkeresztúr - Sárszentágota  Közoktatási Intézményi Társulás Társulási 

Megállapodása felülvizsgálatára, valamint Sárszentágota Község Önkormányzata tagi 

jogviszonya megszüntetésére vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi 

döntéseket hozza: 

 

I. 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Káloz – Sárkeresztúr - 

Sárszentágota  Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodását – továbbiakban: 

Megállapodás - 2013. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely az I. számú 

módosítás: 
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1. A Megállapodás egyes pontjai Fejezetekre osztódik az alábbi Fejezet számokkal és 

címekkel: 

 

 I. Általános rendelkezések 

 II. A Társulás célja 

 III. A Társulás feladat- és hatásköre 

 IV. A köznevelési intézmény közalkalmazottai jogviszonya,  

 V. A Társulás döntéshozó szerve és döntéshozó szervének tagjait megillető 

szavazatarányok, 

 VI. A Társulási Tanács döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei.  

 VII. A Társulási Tanács tisztségviselői, A Társulás Munkaszervezete 

 VIII. A Társulás vagyona,  

 IX. A Társulás gazdálkodására vonatkozó általános és speciális szabályok, 

 X. A Társulás fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek viselése 

 XI. A Társulás keretében az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása 

 XII. A Társulás ellenőrzése 

 XIII. A Társulás egyes közös feladatellátásaihoz való csatlakozás 

 XIV. A Társuláshoz történő csatlakozás, 

 XV. A Társuláshoz történő csatlakozás 

 XVI. A Társulásból történő kizárás és kiválás,  

 XVII. A Társulás megszűnése 

 XVIII. Záró rendelkezések.  

 

2. A Megállapodás alábbi pontjai hatályukat vesztik: 2.1.3., 4.1., 4.4., 4.5., 4.7.2., 5.1.2., 

6.2., 6.4., 6.6., 6.7., 7.2.-7.8., 7.10.3., 7.9.-7.12., 7.15., 8.,1.-8.8., 9., 9.1., 9.2., 10.4., 11. 

és 12. pontja.  

 

3. A Megállapodás: 

 bevezetője Preambulum megjelölést, s 1. pont számozást nyer,  

 1. és 2. pontja az I. fejezet 1. és 2. pontjává válik,  

 3.1. -3.3. pontjai II. fejezet 1.-2. pontjaivá válnak,  

 a 4. pont első bekezdése, 4.2., 4.3., 4.6. és 4.7.1. pontja folyamatos arab számozás 

mellett a III. fejezet 1.1.- 1.5. pontjaivá válik,  

 az 5.1. pont a IV. fejezet 1. pontjává, míg 5.1.1. pontja IV/1.1., az 5.2. pontja IV/1.2. 

pontjává válik.  

 a 6.1., 6.3., 6.5., 6.8.  pont a VIII. fejezet 1.1. – 1.4. pontjaivá,  

 7. pontja címe a IX. fejezet 1. pontjává, 7.1. pontja IX/1.1. pontjává,  

 7.9. -7.11. pontja a IX. fejezet 1.8. - 1.10. pontjaivá,  

 7.13. -7.14. pontja a VIII. fejezet 1.5.-1.6. pontjává,  

 8.3. pont első bekezdése a XI. fejezet 1. pontjává,  

 8.4. pontja első és második bekezdése a XI. fejezet 2. pontjává,  

 8.5. és 8.6. pontja a XII. fejezet 3. és 4. pontjává,  

 10.1.-10.3. pontjai a XIV. fejezet 2. – 4. pontjaivá 

 

válnak, melyet követően a Társulási Megállapodás pontjai az alábbi 4. – 38. pontok 

szerint módosulnak és kiegészülnek.  

 

4.  A Megállapodás Preambulum 1. pontja „a Szent István Általános Iskola és” mondatrésze 

hatályát veszti, továbbá az „állapodnak meg” szövegezés múlt időre „állapodtak meg” 

szövegezésre módosul.  
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5. A Megállapodás Preambulum része kiegészül az alábbi 2. és 3. ponttal: 

 

„2. A Megállapodás I/2.1. pontjában meghatározott tagjai „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § 

(1) bekezdés 6. pontjában, valamint a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. 

törvény (továbbiakban: Kntv.) 4. § 1. a) pontjában meghatározott köznevelési 

feladatot - óvodai nevelés - a jövőben is együtt, közösen kívánják teljesíteni, melyre 

tekintettel az Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglalt felülvizsgálati kötelezettségnek 

eleget téve a közöttük a Megállapodás záradékában megjelölt Képviselő-testületi 

határozatokkal elfogadott Megállapodást 2013. július 1.-jei hatállyal módosítják, 

mely időponttól kezdődően a Társulás jogi személyiségi Társulásként működik 

tovább, annak rögzítésével, hogy: 

 

2.1. a Társulás tevékenysége jogfolytonos, 

 

2.2. a Társulás elnevezése megváltozik, figyelemmel arra, hogy a Társulás már 

kizárólag az óvodai és hozzá kapcsolódóan bölcsődei nevelési feladatot lát el,  

 

2.3. a Társulás tagi összetétele megváltozik, Sárszentágota Község Önkormányzata 

tagi jogviszonya 2013. június 30-napján megszűnik. 

 

2.4. a Társulás által fenntartott Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde – 

továbbiakban: Intézmény -  jogfolytonosan működik tovább.  

 

3. A Társulási Megállapodás módosítása a Társulási Megállapodásban rögzített elveket, 

értékeket, a közösen ellátott feladatok megvalósítására vonatkozó hatékony 

együttműködést fenntartva, az Mötv. társulásokra vonatkozó rendelkezéseinek való 

megfelelés igényével tartalmazza a tagi Önkormányzatok Képviselőtestületei 

megállapodásait.” 

 

6. A Megállapodás I/1. pontjában a Társulás elnevezése „Káloz – Sárkeresztúr Óvodai 

Intézményi Társulás” megnevezésre módosul.  

 

7. A Megállapodás I/2. pont címéből „a Társulás működési területe, jogállása” mondatrész 

hatályát veszti, helyébe a „képviselője, a települések lakosságszámai” mondatrész lép, 

egyidejűleg a 2.1.1.-2.1.2. pontok kiegészülnek az Önkormányzatok címei tekintetében a 

„székhelye” megjelöléssel, továbbá a képviseletre jogosult polgármesterek 

megjelölésével, s az Önkormányzatok 2013. január 1-jei állapot szerint állandó 

lakosságszámával.  

 

8. A Megállapodás I/2.2. pontja „A Ttv. 8. § (1) bekezdése alapján” mondatrésze hatályát 

veszti, a „feladat- és hatásköröket” mondatrészt követően kiegészül a „2013. június 30-

napjáig” mondatrésszel, míg a „gyakorolja jelent Megállapodás 8. pontjában foglalt 

keretek között” mondatrész helyébe a „2013. július 1.-napjától a Társulási Tanács 

gyakorolja” mondatrész lép.  
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9. A Megállapodás I/2.5. pontja „személyiséggel nem rendelkezik” mondatrésze hatályát 

veszti, helyébe a „személy” mondatrész lép, melyet követően kiegészül az alábbi 2.5.1.-

2.5.6. pontokkal: 

 

„2.5.1. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

2.5.2. A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik. 

 

2.5.3. A Társulás szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés 

 

 A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységét a IX/5. pont nevesíti.  

 

2.5.4. A Társulás, és annak keretében a Társulás által fenntartott Kálozi Aranyalma 

Óvoda és Bölcsőde költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési 

határozatban állapítja meg.  

 

A társult Önkormányzatok a Társulás fenntartásához évenként szükséges hozzájárulás 

összegét a IX/2. pontokban rögzítettek szerint és esedékességgel utalják át.  

 

2.5.5. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kálozi Közös 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) útján 

gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról.  

 

2.5.6. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja 

meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.” 

 

10. A Megállapodás I. fejezete kiegészül az alábbi 3.-6. pontokkal: 

 

„3. A Társulás bélyegzője:  Káloz – Sárkeresztúr Óvodai Intézményi Társulás 

felirattal ellátott körbélyegző, középen Magyarország 

címerével. 

 

4. A Társulás képviseletét:  a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az alelnöke 

látja el. 

 

5. A Társulás kijelölt székhely önkormányzata: Káloz Község Önkormányzata  

 székhelye: 8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.sz. 

 

6. A Társulás az Mötv. 88.§ - 95.§-aiban foglalt szabályok szerint működik. „  

 

11. A Megállapodás III/3.1. pont „Szent István Általános Iskola, továbbá az” mondatrésze, „a 

közoktatási: általános iskolai oktatási és az” mondatrésze s „azáltal is” mondatrészei s a 

két francia bekezdés hatályát veszti, egyidejűleg a feladatokra vonatkozó megfogalmazás 

egyes számra módosul.  

 

12. A Megállapodás: 

 II/1.1.III/1.2., 1.3. 1.4., 1.5., IV/1.1. VIII/1.2., 1.3. pontjában az „Aranyalma Óvoda” 

megnevezése,  
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 s II/1.2. pontjában a „közoktatási intézmények” mondatrész 

„Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde” megnevezésre módosul.  

 

13. A Megállapodás III. fejezete  kiegészül „A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök” 

című 1. ponttal, 1.1. pontjában a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv-ben – Kotv. 

– meghatározottak alapján” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a nemzeti 

köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Kntv.) meghatározottak 

alapján az óvodai nevelésre, továbbá a bölcsődei ellátásra terjed ki” mondatrész lép.  

 

 

 

Ezen III/1.1. pont első és második francia bekezdése szövegezése a „Sárkeresztúr 

Község közigazgatási területén működő Napraforgó Tagóvodája” bekezdés kivételével 

hatályát veszti, melyet megelőzően kiegészül „a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde, 

s annak” mondatrésszel.  

 

14. A Megállapodás III/1.2. pont első bekezdése „mely „az államháztartás működéséről” 

szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. sz. rendelet 15. § (1) bekezdése b) pontja szerint” 

mondatrésze és „a 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján részben önállóan gazdálkodó” 

mondatrészei hatályukat vesztik.  

 

Hatályát veszti továbbá a második bekezdés „A Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése a) 

pontja értelmében” mondatrésze, továbbá „a Káloz Község Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatala” mondatrész, utóbbi helyébe „munkamegosztási megállapodás 

alapján a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal” mondatrész lép. 

 

15. A Megállapodás III/1.3. pontja első és második bekezdése egy mondattá alakul akként, 

hogy: 

 a „jelen Megállapodás határozattal történő jóváhagyásával egyidejűleg a 

217/1998.(XII.30.) Korm. sz. rendelet 13. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 

meghatározzák, hogy a Szent István Általános Iskola, továbbá” mondatrésze 

hatályát veszti, helyébe a „meghatározzák” mondatrész lép,  

 a „felügyeleti szerve” mondatrész helyébe az „irányító szerve” mondatrész lép, 

melyet követően kiegészül a „2013. június 30.-napjáig” mondatrésszel,  

 „a Szent István Általános Iskola, továbbá” mondatrész hatályát veszti,  

 az „Alapító Okirat” helyébe „Alapító Okiratának módosítását” mondatrész lép,  

 A MÁK elnevezéséből a „Területi” szó törlendő, 

 s kiegészül az „Ezen időpontot követően – azaz 2013. július 1-napjától -  az 

Intézmény irányító szerve: Káloz- Sárkeresztúr Óvodai Intézményi Társulás 

Társulási Tanácsa” mondattal.  

 

16. A Megállapodás III/1.4. pont címében a „tevékenységi” szó „alaptevékenységi” 

mondatrészre módosul, továbbá az 1.4.1.-1.4.6. pontban a szakfeladatok neve és száma 

az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet szerinti szakfeladatszámra és megnevezésre 

pontosításra kerül, egyidejűleg kiegészül az alábbi 1.4.7. – 1.4. 9. pont szerinti 

szakfeladatok megnevezésével és számával: 

 

1.4.7. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása 

Óvodai fejlesztő felkészítő program szervezése 

851000 
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(Óvodai Integrációs Program) 

1.4.8. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 851013 

1.4.9. Bölcsődei ellátás 889101 

 

17. A Megállapodás III/1.5. pontja „Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde” címe –  az 

eredetileg 4.7.1. pont szerinti - „Sárkeresztúr Község óvodáskorú gyermekeinek óvodai 

nevelését” címmel összevonva egy mondattá válik, a telephelyek felsorolását követő 

bekezdésben a „Tagóvoda” megnevezés „Tagóvodája” megnevezésre módosul, a 

„közétkeztetés” mondatrész helyébe „intézményi étkeztetés” mondatrész, míg a 

„Tagiskola” mondatrész helyébe a „Sárkeresztúr Község közigazgatási területén  

működő iskola” mondatrész lép.  

 

18. A Megállapodás IV/1.1. és 1.2. pont szövegezése múlt időre változik, az 1.1. pont 

„megállapodnak” szó „megállapodtak” szóra, a „rögzítik” szó „rögzítették” szóra, az 

1.1.1. pontban a „jelent” szó „jelentett” szóra, míg 1.2. pontjában a „gondoskodik” szó 

„gondoskodott” mondatrészre módosul.  

 

 

 

 

 

Az 1.1.pont „Szent István Általános Iskola és az” mondatrésze, az 1.1.1. pont 

„Sárkeresztúri Általános Iskola” mondatrésze,  s „az 5.1.2. pontban részletezettek 

szerint Sárszentágota Község Önkormányzata” mondatrész hatályát veszti, egyidejűleg 

az „5.1.1. pontban” mondatrész helyébe az „1.1.1. pontban” mondatrész lép.  

 

 A IV/1.2. pont második francia bekezdése hatályát veszti.  

 

19. A Megállapodás IV/1 pontja kiegészül az alábbi 1.3.-1.5. pontokkal: 

 

„1.3. Megállapodó felek rögzítik, hogy a Társulás keretében közvetlenül fenntartott 

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde közalkalmazottai  jogviszonyára vonatkozó 

szabályozás egységes. 

1.4. A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjével kapcsolatos 

munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási 

Tanács elnöke gyakorolja. 

1.5. A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde közalkalmazottai tekintetében a 

munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője gyakorolja.” 

 

20. A Megállapodás kiegészül az alábbi V-VII. Fejezetekkel: 

 

„V. 

A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE ÉS DÖNTÉSHOZÓ SZERVÉNEK TAGJAIT 

MEGILLETŐ SZAVAZATARÁNYOK 

 

1. A Társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács, mely 2 tagból áll.  

 

2. A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a 

Képviselő-testületek a Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori 

polgármesterét delegálják. 
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2.1. A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy 

az őt helyettesítő alpolgármester, vagy az adott település képviselő-testületének 

a polgármester helyettesítésének rendjéről szóló döntésében meghatározott 

képviselő-testületi tag.  

 

2.2. A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselő-testületi tag jogai és 

kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács 

ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek – teljes bizonyító 

erejű okiratba foglalt - eseti meghatalmazással kell rendelkeznie. 

 

3. A Társulási Tanács mindkét tagját egy-egy szavazat illeti meg.  

 

4. A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja 

mindazokat a hatásköröket, amelyeket az Mötv., az Áht., a Kntv. a fenntartói 

jogkörének gyakorlására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, 

illetve jelen Társulási Megállapodás meghatároz. 

VI. 

A TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSHOZTALÁNAK MÓDJA, A MINŐSÍTETT 

DÖNTÉSHOZATAL ESETEI  

 

1. A Társulási Tanács üléseit a Társulás székhelyén tartja. 

   

 A Társulási Tanács napirendjétől függően más helyen kihelyezett üléseket is tarthat. 

 

2. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település Önkormányzatának 

polgármestere hívja össze.  

 

 

 

3. A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását. 

 

3.1. A Társulási Tanács jelen Társulási Megállapodás módosítására figyelemmel – a 

Társulás, mint jogi személy törzskönyvi bejegyzése érdekében a Társulási 

Megállapodás teljeskörű jóváhagyását követően tartott ülésén – első ízben a 

megalakulását 2013. július 1-jei hatállyal mondja ki, s választja meg ugyanezen 

hatállyal a Társulási Tanács elnökét. 

 

3.2. A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az 

alakuló, avagy az azt követő első ülésen elfogadja: 

 

 a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát,  

 megválasztja az alelnököt.  

 

4. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározott számú, de évente legalább 4 ülést tart. 

 

5. A Társulási Tanács ülését 15 napon belüli időpontra össze kell hívni a Társulási Tanács 

bármely tagjának, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az ülés 

összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a Tanács ülését a 
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Tanács elnöke hívja össze, az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és 

napirendjének meghatározásával. 

 

6. Az ülést a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze, az ülést az elnök 

vezeti le. 

 

7. A Társulási Tanács ülésének előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai 

követelményeire vonatkozó szabályokat a Társulási Tanács Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza. 

 

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 

látja el. 

 

8. A Társulási Tanács ülése nyilvános. 

 

A Társulási Tanács valamennyi ülésén állandó meghívottként, tanácskozási joggal 

vehetnek részt a társult önkormányzatok jegyzői. 

 

9. A Társulási Tanács: 

 

9.1. zárt ülést tart összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén.  

 

9.2. Zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 

adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.  

 

9.3. Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 

pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 

tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 

10. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Közös 

Önkormányzati Hivatalt vezető jegyző, továbbá meghívása esetén az Mötv. 46. § (3) 

bekezdésében meghatározott további személyek lehetnek jelen. 

 

11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésen a Társulási Tanács valamennyi tagja 

jelen van.  

 

 A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  

 

12. A Társulási Tanács döntései meghozatalához, a javaslat elfogadásához 2 tag „igen” 

szavazat szükséges, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.  

 

 A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt szavazással hozza meg. 

 

13. A minősített többséggel elfogadandó javaslat elfogadásához szintén 2 tag „igen” 

szavazata szükséges – amely eléri a Társulásban részt vevő tagok által képviselt 

települések lakosságszámának felét -, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot 

elutasította.  

 

14. Minősített többség szükséges: 
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14.1. A 9.3. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

14.2. A hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 

illetőleg visszavonása. 

 

14.3. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához, továbbá az 

Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további ügyekben.  

 

14.4. A közös feladatellátáshoz való csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében. 

 

15. A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt szavazással hozza meg. 

 

15.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart: 

 

 a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének, azaz legalább egy tagjának 

indítványára,  

 továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben. 

 

Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani. 

Nincs helye név szerinti szavazásnak  ügyrendi javaslat kérdéseiben.  

 

15.2. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a VI/9. pontban meghatározott 

ügyekben. 

  

15.3.   A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a 

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.  

 

15.4.  A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét. 

Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási 

Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.  

 

16. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

16.1. A Társulási Tanács elnökének megválasztása. 

 

16.2. A Társulás alelnöke megválasztása. 

 

16.3. Az éves költségvetés, valamint a zárszámadás megvitatása, elfogadása, 

módosítása, ennek keretében a tagdíj s a működési hozzájárulás évenkénti 

összegének megállapítása, a Társulás tagjával szembeni inkasszó benyújtásáról 

döntés.  

 

16.4. A Társulási Tanács elnöke beszámolójának megtárgyalása, továbbá a Társulás 

tevékenységéről szóló éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása. 

 

16.5. A közös fejlesztésekről, beruházásokról való döntés. 

 

16.6. A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése.  
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16.7. A Társulás vagyonáról való rendelkezés. 

 

16.8. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának, éves munkatervének 

elfogadása, módosítása. 

 

16.9. A Társulás más társulással való együttműködésének, avagy annak 

megszüntetésének elhatározása, együttműködési megállapodás megkötése.  

 

16.10. Pályázatok benyújtásáról való döntés. 

 

16.11. Hitelfelvételről, szabad pénzeszközök felhasználásáról döntés. 

 

16.12. A Társulásból kiváló taggal való pénzügyi elszámolás rendezése. 

 

16.13. A Társulás valamely tagjának kizárásáról döntés. 

 

16.14. A Társulás által fenntartott Kálozi Arayalma Óvoda és Bölcsőde magasabb 

vezetői megbízása, visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása.  

 

16.15. A Társulás által fenntartott Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde tekintetében – a 

pénzügyi és az ágazati jogszabályban meghatározott – fenntartói, irányító szervi 

jogkörben hozandó döntés.  

 

17. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Társulási Tanács 

elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá, és aláírja az annak elkészítéséről s a 

felterjesztéséről gondoskodó munkaszervezeti feladatokat ellátó Közös Önkormányzati 

Hivatalt vezető jegyző is. 

 

17.1. A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozóan az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltak 

az irányadóak.  

 

17.2. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.  

17.3. A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyv(ek)et az ülést követő 15 napon 

belül meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.   

 

18. A Társulás átruházott önkormányzati döntési jogköre: 

 

Az önkormányzatok képviselő-testületei a Társulást az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján 

átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására 

jogosítják fel: 

 

18.1. a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde vezetőjének kinevezése, vezetői 

megbízása, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása,  

 

18.2. A „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény mindenkori hatályos 

rendelkezéseiben foglalt a fenntartói, irányítói szervi jogkörbe tartozó ügyekben 

való döntés.  

 

19. A Társulási Tanács működésének további részletes szabályait a Társulás Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 



 23 

VII. 

A TÁRSULÁSI TANÁCS TISZTSÉGVISELŐI 

A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE 

 

1. Társulás Elnöke: 

 

1.1. A Társulás elnökét a Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sorából, az 

önkormányzati választási ciklus idejére nyílt szavazással választja meg.  

 

1.2. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének 

megválasztásához minősített többségű döntés szükséges.  

1.3. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást, valamint ellátja a Társulás 

működésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettségvállalási és utalványozási 

feladatokat. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az 

alelnök látja el. 

 

1.4. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg.  

 

2. Társulás alelnöke: 

 

2.1. A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus időtartamára a saját tagjai 

sorából, nyílt szavazással alelnököt választ. 

 

2.2. Az alelnök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. A Társulási Tanács 

alelnökének megválasztásához minősített többségű döntés szükséges. 

 

3. Társulás Munkaszervezete: 

 

3.1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését, döntései végrehajtásának szervezését 

a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 

3.2. A Közös Önkormányzati Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen: 

 

3.2.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, döntéseinek 

végrehajtása. 

 

3.2.2. A Társulás döntéseinek végrehajtása.  

 

3.2.3. Adatot, információt szolgáltat a Társulásban részt vevő Önkormányzatok 

részére a Társulási Tanács és a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 

működéséről, feladatellátásáról. 

 

3.2.4. Ellátja a Társulás hatáskörébe tartozó munkaügyi feladatokat.  

 

3.2.5. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.  

 

3.2.6. A költségvetési gazdálkodás körében különösen: 
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3.2.6.1. A Társulás és az általa fenntartott Kálozi Aranyalma Óvoda és 

Bölcsőde költségvetése tervezésének, zárszámadás tervezetének 

előkészítése, pénzügyi-számviteli, gazdálkodási feladatainak 

ellátása. Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések 

elkészítése. 

 

3.2.6.2. A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási 

feladatok végzése a Közreműködő Szervezet, a Magyar 

Államkincstár, a kedvezményezett önkormányzatok, valamint 

egyéb szervek felé. 

 

3.2.6.3. A Társulás és az általa fenntartott Kálozi Aranyalma Óvoda és 

Bölcsőde fenntartásával kapcsolatos éves elszámolások 

(különösképpen: az állami alap és kiegészítő hozzájárulások, az 

önkormányzati hozzájárulások, valamint létszám elszámolások) 

elkészítése és dokumentált egyeztetése az érintett 

önkormányzatokkal a beszámoló (zárszámadás) elfogadását 

megelőzően. 

 

3.2.6.4. A Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok 

végrehajtása, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése. 

 

 

 

3.3.  A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal által – a Társulás működésével kapcsolatos 

feladatokat ellátó – köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.  

 

A jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki(k) a 

Társulási Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében 

kapcsolattartásra jogosult(ak) és köteles(ek), melyről – s a változásairól – a Tanács 

tagjait tájékoztatja. 

 

3.4. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó további szabályokat 

a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. „ 

 

21. A Megállapodás VIII. Fejezete kiegészül az alábbi 1. ponttal: 

 

„1.  A Társulás saját vagyonnal rendelkezik, melyet a Társulás éves költségvetéséről 

szóló határozata mellékletében kell rögzíteni.” 

 

22. A Megállapodás VIII/1.1. pontjában a „Közoktatási” Intézményi Társulás 

„Óvodai”Intézményi Társulás megnevezésre módosul. 

 

23. A Megállapodás VIII/1.2. és 1.3 pontja szövegezése kiegészül a „melyek tekintetében 

az Intézményt térítésmentes használati jog illeti meg.” mondatrésszel.  

 

24. A Megállapodás VIII/1.4. pontjában a „6.2. – 6.7. pontokra történő hivatkozás 1.1.-1.3. 

pontra módosul, s a pont szövegezése kiegészül az alábbi mondattal: 
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„Az ingatlanokat érintő beruházások során azok költségeit a tulajdonosi jogkört 

gyakorló önkormányzat viseli, melynek alapján közös tulajdon e körben sem 

keletkezik.” 

 

25. A Megállapodás VIII/1.5. pontban a 6.2. pontra történő hivatkozás 1.2. pontra, a 6.5. 

pontra történő hivatkozás 1.3. pontra, módosul, egyidejűleg a „6.2. pontban megjelölt 

iskolaépület” mondatrész, „a 6.4. pontban részletezett Sárkeresztúri Tagiskola 

elhelyezését és” mondatrész és a „míg a 6.6. pont szerinti Sárszentágotai Tagiskola, a 

6.7. pontban nevesített Meseerdő Tagóvoda elhelyezését szolgáló ingatlanok 

karbantartásáról, fenntartásáról, állagmegóvásáról Sárszentágota Község 

Önkormányzata gondoskodik” mondatrész hatályát veszti.  

 

 A „közoktatási intézmények” mondatrész helyébe a Kálozi Aranyalma Óvoda és 

Bölcsőde székhelyintézménye” mondatrész lép, s a tagintézményekre vonatkozó 

szövegezés egyes számra módosul.  

 

26. A Megállapodás VIII/1.5.1. pontjában a „6.2. – 6.7. pontokra történő hivatkozás 1.1.-

1.3. pontra módosul, az „iskolai és” mondatrésze,  s az „oktatáshoz, neveléshez” 

mondatrésze hatályát veszti, utóbbi helyébe az „óvodai neveléshez, bölcsődei 

ellátáshoz” mondatrész lép.  

 

27. A Megállapodás VIII/1.5.2. pontjában a „közoktatási intézmények” mondatrész helyébe 

az „Intézmény” mondatrész lép, míg a „6.2. – 6.7. pontban nevesített” mondatrész 

hatályát veszti, az 1.5.3. pont a „közös tulajdon”  mondatrészt követően kiegészül a 

„szintén” mondatrésszel.  

 

28. A Megállapodás VIII/1.6. pontjában a „7.13.” pontra történő hivatkozás 1.5. pontra 

módosul, míg az „intézmények” mondatrész helyébe az „Intézmény” mondatrész lép.  

 

29. A Megállapodás VIII/2. pontja kiegészül az alábbi 2.-11. pontokkal: 

 

„2. A Társulás vagyona: törzsvagyon és üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyonát 

gyarapítja és a vagyon további részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a 

Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon. 

 

2.1. A Társulás működése során a költségvetése terhére – a Kálozi Aranyalma 

Óvoda és Bölcsőde finanszírozására rendelkezésre álló előirányzatokból – 

vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb 

ingóság, stb.) a Társulás tulajdonába kerül. 

 

2.2. A Társulás általi közös feladatellátás megszűnése esetén ezen vagyontárgyak 

megosztása a Társulás által fenntartott Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 

működési területéhez tartozó Önkormányzatok általi vásárláskor viselt költségek 

arányában történik, amennyiben a Társulás által benyújtott pályázat útján a működési 

területhez tartozó önkormányzatok biztosították a „saját” erőt.  

 

2.3. Fenti esetben a Társulás székhelye avagy a tagóvoda szerint érintett önkormányzat 

váltja meg – a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi értéken – a társult 

önkormányzatot megillető tulajdoni hányadot.  
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3. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait 

a 2.1. pont szerinti vagyoni hozzájárulásuk – amennyiben az nem állapítható meg, úgy a 

települések lakosságszáma – arányában illeti meg. 

 

4. A vagyon a XVII/2. pont szerinti szerződésben részletezett megosztása során az 

önkormányzatok az alábbi elvek figyelembevételével járnak el: 

 

4.1. a használatba adott ingatlanok, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell 

bocsátani, 

 

4.2. a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni. 

 

5. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 

történhet olyan módon, hogy az önkormányzati óvodai-nevelési, illetőleg bölcsődei 

feladat ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon elsődleges rendeltetése az óvodai-

nevelési és bölcsődei feladat ellátása. 

 

6. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során 

a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott 

fizetés, csere stb.), amelyek az óvodai-nevelési és bölcsődei feladat ellátását nem 

veszélyeztetik, a vagyon a közszolgáltatás ellátását biztosítja. 

 

7. A közös tulajdonnal történő elszámolásig az óvodai-nevelési és bölcsődei feladat ellátása 

érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog 

rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a 

használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 

8. A Társulásból a tag általi kiválás esetén a taggal a fentiekkel azonos eljárási rend szerint 

el kell számolni azon megkötésekkel, hogy a Társulás tagja a vagyon kiadására csak az 

esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, ebben az 

esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti 

meg, amennyiben a tartozását a Társulás felé maradéktalanul rendezte. A vagyon kiadását 

legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani.  

 

9. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszonya időtartama alatt a 

vagyoni hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert, illetőleg társulási vagyonból 

keletkezett Társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a tagsági jogviszony 

megszűnése időpontjától érvényesíthető.  

 

10. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.  

 

11. Az Önkormányzatok Képviselő-testületei felhatalmazzák a Társulási Tanács nevében 

eljáró Társulási Tanács elnökét, hogy év közben, élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető esemény bekövetkezése esetén, illetve az előre nem látható működést 

akadályozó állapot megszüntetésére saját hatáskörben a szükséges intézkedéseket 

megtegye, melyről a Társulási Tanácsot s az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló 

Önkormányzatot a soron következő társulási tanács ülésen tájékoztatnia kell.” 
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30. A Megállapodás IX/1. pont címében, továbbá 1.1. pontja szövegezésében a „közoktatási 

intézmények” mondatrésze hatályát veszti, helyébe az „Intézmény” mondatrész lép. A 

IX/1.1. pont a „költségvetési törvényben” mondatrészt követően kiegészül a 

„köznevelési-óvodai, továbbá bölcsődei feladatok ellátásához” mondatrésszel, továbbá a 

„közoktatási költségvetési hozzájárulások, valamint többcélú kistérségi társulási állami 

költségvetési hozzájárulások” mondatrésze helyébe az „állami támogatások” 

mondatrész lép. 

 

31.   A Megállapodás IX/1.1. pont „a Szent István Általános Iskola és” mondatrésze és 

„tanulói, illetve” mondatrésze, valamint a „költségvetési rendeleteikben biztosítják”  

mondatrészt követő szövegezés hatályát veszti.  

 

32. A Megállapodás IX/1.1.2. pontja „Sárkeresztúr Község Önkormányzata” mondatrészt 

megelőzően kiegészül „Káloz Község Önkormányzata” megnevezésével, egyidejűleg 

„Sárszentágota Község Önkormányzata” mondatrész hatályát veszti, a „hozzájárulás 

összegét” mondatrész többes számra módosul, melyet követően kiegészül a „mint 

működési költségelőleget” mondatrésszel, „Káloz Község Önkormányzatának” 

számlája megnevezése helyébe pedig „a Társulás pénzintézeti” számlája megnevezés 

lép, míg a „hónap utolsó napjára szóló” mondatrész helyébe „a IX/2. pontban foglalt” 

mondatrész.  

 

33. A Megállapodás IX/1. pontja kiegészül az alábbi 1.2.-110. ponttal: 

 

„1.2. Az állami költségvetési támogatások igénylésére – s azzal való elszámolásra – a 

2013. évi állami költségvetési törvény szabályai szerint a Társulás által kijelölt 

Káloz Község  Önkormányzata, mint székhely Önkormányzat jogosult.  

 

 A további költségvetési évekre nézve az állami költségvetési támogatás igénylési 

jogosultságát a mindenkor hatályos éves költségvetési törvény rendelkezései 

határozzák meg. 

 

1.3. Az állami költségvetési támogatás igénylése s az azzal való elszámolás a Társulás 

Társulási Tanácsa által meghatározottak szerint történik. 

 

1.4. A székhely Önkormányzat a 1.2. pont szerint igényelt állami költségvetési 

támogatás kincstári ütemezés szerint folyósított összegét annak megérkezését 

követő 5 banki napon belül a Társulás pénzintézeti számlájára átutalja. 

 

1.5. A Társulási Tanács az éves költségvetés megállapítása során összegszerűen 

határozza meg a közösen ellátott feladatok tagönkormányzati költségvetési 

hozzájárulási összegeit. A lakosságszám alapján megállapított tagdíj összegénél a 

tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszám az irányadó. 

 

1.6. A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde az „államháztartásról” szóló 2011. évi 

CXCV. tv. 23. § (1) b) pontja szerinti éves létszámát s kiemelt előirányzatait a 

Társulási Tanács éves költségvetési határozatában állapítja meg. Az Intézmény éves 

elemi költségvetésének jóváhagyására a Társulási Tanács elnöke jogosult. 

 

1.7. A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde pénzforgalmát önálló pénzintézeti 

számláján bonyolítja. 
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1.8. A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde költségvetése a Társulás költségvetésének 

részét képezi. 

 

 Az Intézmény vezetője a mindenkor hatályos, helyi önkormányzati költségvetési 

szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 

 

 

1.9. A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde az előirányzatai tekintetében részjogkörrel 

– önálló bérgazdálkodási jogkörrel - rendelkező, helyi önkormányzati költségvetési 

szerv, pénzügyi- gazdálkodási feladatait - munkamegosztási megállapodás alapján - 

Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal a látja el. 

 

1.9.1. Az Intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt 

költségvetési előirányzataikon belül rendelkezni s gazdálkodni. 

 

1.9.2. Az Intézmény vezetője a jóváhagyott előirányzaton belül a bérgazdálkodás 

területén rendelkezik önálló előirányzat felhasználási jogkörrel. 

 

1.10. A Társulási Tanács fenntartói irányítói jogkörében kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Társult Önkormányzatok erre irányuló igénye esetén Sárkeresztúr Község 

Önkormányzata és Káloz Község Önkormányzata által szervezett önkormányzati 

ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon, konferenciákon a Kálozi Aranyalma 

Óvoda és Bölcsőde s annak Tagóvodája gyermekeinek részvételét, megjelenési 

lehetőségét, felkészíttetését biztosítja. 

 

2. A Társulás éves költségvetése meghatározásával egyidejűleg / minden év január 31-ig 

kerül sor az önkormányzati költségvetési hozzájárulások – önkormányzati működési 

előleg – meghatározására.  

 

Az Önkormányzatok az őket terhelő hozzájárulások összegét havi bontásban, havonta 

előre a Társulás pénzintézeti számlájára átutalással a hónap 15. napjára szóló 

esedékességgel teljesítik. A költségvetési határozat elfogadását megelőző időszakban az 

előző évi tagönkormányzati költségvetési hozzájárulás egy tizenkettedét kell utalni 

minden hónap 15. napjáig. 

 

2.1. Amennyiben a költségviselő Önkormányzat költségvetési hozzájárulás viselési 

kötelezettségének nem tesz, avagy késedelmesen tesz eleget, s emiatt a Társulási 

Tanácsnak hitelt kell igénybe vennie, úgy a hitelfelvétel költségeit és annak 

kamatait a nem, avagy késedelmesen teljesítő Önkormányzattal szemben kell 

kárigényként érvényesíteni, a Társulási Tanács egyedi döntése alapján.  

 

2.2. A Társulási Tanács jogosult továbbá a többletköltségeket késedelmesen teljesítő 

Önkormányzattal szemben a késedelem időtartamára az utalandó összeg után a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.)  

301/A. § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére, a Társulási Tanács egyedi 

döntése alapján.  
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3. A költségvetési évre vonatkozó önkormányzati működési költség-hozzájárulás 

elszámolása az adott évre vonatkozó költségvetési beszámoló (zárszámadás) keretében 

történik, melynek alapján: 

 

3.1. Az érintett Önkormányzatnak az általa már az 2. pont szerint megfizetett 

önkormányzati működési költségelőlegen felüli további tényleges 

költségkülönbözetet a zárszámadás jóváhagyását követő 30 napon belül kell 

megtérítenie. 

 

3.2. Amennyiben az 5. pont szerinti többletköltségek a ténylegesen felmerült 

költségeket meghaladják, úgy annak összege a következő évre vonatkozó térítésbe 

beszámításra kerül a zárszámadást követő 60 napon belül, a költségvetési határozat 

módosításával. 

 

4. Inkasszó: 

 

4.1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást (tagdíjat, 

önkormányzati működési költségelőleget) legalább 2 hónapja nem teljesítő, avagy 

részben teljesítő Önkormányzattal szemben, amely a Társulási Tanács elnöke - 

Káloz Község Önkormányzata mulasztása esetén alelnöke - írásbeli felszólítása 

ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget 

kötelezettségének azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be, mely 

eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli. 

4.2. A tagi Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben 

bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Káloz-Sárkeresztúr Óvodai 

Intézményi Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali 

beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági 

jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás 

bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.  

 

4.3. A tagi Önkormányzat új számla nyitása esetén, a nyitástól számított 15 napon belül 

szintén köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezető 

pénzintézetének a Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali 

beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tag a társulási tagsági 

jogviszonya fennállásáig a felhatalmazást szintén nem vonhatja vissza. 

 

5. A Társulás szakfeladatrend szerinti alaptevékenységei az alábbiak, melynek Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága által vezetett törzskönyvi nyilvántartási 

bejelentéséről – s annak esetleges szakfeladatrend módosításáról – a Társulási Tanács 

jogosult, egyben köteles gondoskodni: 

 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

5.1. Óvodai nevelés, ellátás  851011 

5.2. 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása 

Óvodai fejlesztő felkészítő program szervezése 

(Óvodai Integrációs Program) 

851000 

5.3. 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása 
851012 

5.4. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 851013 
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5.5. Iskolai intézményi étkeztetés 562913 

5.6. Óvodai intézményi étkeztetés 562912 

5.7. Munkahelyi étkeztetés 562917 

5.8. Szociális étkeztetés 889921 

5.9. Bölcsődei ellátás 889101 

„ 

 

33. A Megállapodás kiegészül az alábbi X. – XIII. Fejezettel: 

 

„X. 

A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 

VISELÉSE 

 

1. A tagi önkormányzat a Társulás működése biztosításául évente a Társulási Tanács által 

külön határozatban megállapított arányos tagdíjat köteles fizetni.  

 

2. Ezt havonta, szintén előre a hónap 15.-napjára szóló esedékességgel a Társulás 

pénzintézeti számlájára történő átutalással kell teljesíteni, melynek elmulasztása esetén 

követendő eljárás azonos a IX/4. pontban foglaltakkal.  

 

XI. 

A Társulás keretében az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása: 

 

 

1. A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde köznevelési intézmény „nemzeti köznevelésről” 

szóló 2011. évi CXC. tv 83. §-ában meghatározott fenntartói irányítói jogkörét a 

Társulási Tanács gyakorolja. 

 

2. Az Intézmény vezetője megbízásáról, a megbízás visszavonásáról, összeférhetetlensége 

megállapításáról, a Társulási Tanács dönt. 

 

 A magasabb vezetői álláshelyre meghirdetendő pályázati felhívás tartalma tekintetében 

szintén a Társulási Tanács dönt. 

 

3. Az Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört a Társulási Tanács 

elnöke gyakorolja. 

 

4. Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanácsnak – az éves 

költségvetésről szóló előterjesztéshez kapcsolódóan – beszámol az Intézmény pedagógiai 

– nevelési szakmai munkájáról. 

 

XII. 

A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE 

 

1. A Társult Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy évente a Társulás s annak 

keretében a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde költségvetési beszámolóját tárgyaló 

ülést megelőzően a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei Pénzügyi Bizottságai 

elnökeiből álló 2 tagú Ellenőrzési Bizottságot hoznak létre, mely – a Közös 

Önkormányzati Hivatal szakembereinek és külső szakértők szükségszerű bevonásával – 
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pénzügyi ellenőrzést folytat, amelynek eredményéről a bizottság tagjai a 

Képviselőtestületeiknek és a Társulási Tanácsnak beszámolnak. 

 

2. A Társult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a Képviselő-

testületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak 

megvalósításáról. 

 

3. A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai, 

gazdálkodásának ellenőrzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban 

meghatározott rendelkezések az irányadóak. 

XIII. 

TÁRSULÁS EGYES KÖZÖS FELADATELLÁTÁSAIHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS 

 

1. A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi óvodai nevelési, 

avagy bölcsődei közös feladatellátásokhoz az abban részt venni kívánó nem tagi 

Önkormányzat jelen Megállapodás IX. Fejezetében foglalt azonos szabályok, és feltételek 

mellett csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát 4 hónappal korábban kell meghozni, s 

a Társult Képviselő-testületek részére megküldeni. 

 

2. Az Önkormányzatok Képviselő-testületei általi csatlakozás a 2011. évi CXC .törvény 84. 

§ (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel évente július 1-jei, avagy augusztus 1-jei 

hatállyal történhet. 

 

3. Az Önkormányzat(ok) csatlakozása a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, 

azonban az egyes feladatok ellátására a 4. pont szerinti tartalommal a Társulási 

Tanácsnak az Önkormányzattal külön megállapodást kell kötni.   

 

4. Az óvodai nevelési feladatok – avagy bölcsődei feladat - átadására-átvételére vonatkozó 

megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 

4.1. A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodást.  

 

4.2. A feladatellátással érintett Önkormányzat közigazgatási területén történő 

tagintézmény működtetése esetén az Önkormányzat általi tárgyi feltételeinek 

biztosítására vonatkozó megállapodást. 

 

 

 

 

4.3. Az Intézmény működése során keletkező többletköltségek működési 

költségelőleg, valamint zárszámadást követően az önkormányzatot terhelő 

működési költség-hozzájárulás és működési költségelőleg különbözete viselésére 

vonatkozó jelen Megállapodás IX. Fejezetében szabályozott kötelezettségét, 

módját és esedékességét. 

 

4.4. A Megállapodás határozatlan avagy határozott időtartamát. 

 

4.5. A Megállapodás felmondására vonatkozó szabályokat.  
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4.6. Felmondás esetén - amennyiben  a tagintézmény megszűnik,  - úgy a 

közalkalmazott továbbfoglalkoztatására vonatkozó kötelezettségvállalást. 

 

4.7. Inkasszó alkalmazásához felhatalmazó levél megadására vonatkozó 

megállapodást. 

 

5. Amennyiben a nem tagi Önkormányzat a Társulás általi valamennyi feladatellátáshoz 

kíván csatlakozni, úgy a csatlakozásra a XIV. Fejezetben foglaltak az irányadók.” 

 

34. A Megállapodás XIV. Fejezete kiegészül az alábbi 1. ponttal: 

 

„1. A Társuláshoz történő csatlakozás a Társulási Megállapodásnak a csatlakozó 

Önkormányzat Képviselő-testületével történő módosítása alapján lehetséges.” 

 

35. A Megállapodás XIV/2.2. pontjában a „közoktatási kötelező” mondatrésze helyébe az 

„óvodai-nevelési és bölcsődei ellátási” mondatrész lép.  

 

36. A Megállapodás XIV/3. pontjában a 10.1. pontra hivatkozás 2. pontra módosul, s a 3. 

pont  szövegezése kiegészül az alábbi mondatrésszel:  

 

„azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni – a nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. 

törvény 84. § (3) bekezdése a) pontjára figyelemmel a nevelési évben július és augusztus 

hónapban a hónap első napjára szóló hatállyal – július 1., augusztus 1.-napjával -  lehet, 

s erre vonatkozó döntést 6 hónappal korábban kell meghozni.” 

 

37. A Megállapodás XIV/4. pontja szövegezése a „hozzájárulás kérdésében” mondatrészt 

követően kiegészül a „Társulási Tanács javaslata alapján” mondatrésszel, az „együttes 

ülés keretében” mondatrész hatályát veszti, s a 4. pont szövegezése kiegészül „a 

Társulási Megállapodás egyidejű módosításával.” mondatrésszel.  

 

38. A Megállapodás kiegészül az alábbi XV. – XVIII. Fejezetekkel: 

 

„XV. 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

 

1. A Társulási Megállapodást a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei közös 

megegyezéssel az általuk meghatározott időponttal módosíthatják.  

 

2. A Társulásból történő kiválás esetén a Társulási Megállapodás módosításában – mely a 

tagok körét érinti – a kiváló tag már nem vesz részt. 

 

XVI. 

A TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS ÉS KIVÁLÁS 

 

1. A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kiválásra vonatkozó határozata 

megküldésével évente június 30-napjával avagy július 31-napjával kiválhat. 

 

A kiválásra vonatkozó határozatot 6 hónappal a kiválást megelőzően kell meghozni, s azt 

írásban a Társulási Tanáccsal közölni. 
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2. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony 

kiválással mindaddig az 1. pontban rögzített jogcímen, amíg a tag a Társulással szemben 

fennálló lejárt tartozását nem rendezi, továbbá ha a Társulás a kiválni kívánó tagi 

Önkormányzat általi feladat átadására tekintettel, mint kedvezményezett támogatásban 

részesült, s még a kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam nem járt le.  

 

3. A társult Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy mindaddig amíg a Társulást két 

Önkormányzat Képviselőtestülete tartja fenn a kiválás a Társulás megszűnését is 

eredményezi.  

 

4. A Társulás tagjának jogviszonya megszűnik: 

 

4.1. ha az önkormányzat megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 

 

4.2. ha a Társulás tagönkormányzatai Képviselő-testületei a Társulás megszűnését 

közös megegyezéssel kimondják.  

 

5. Kizárással:  

 

5.1. A Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával 

kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a Társulási Megállapodásban foglalt alábbi 

kötelezettségeinek ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget, s az inkasszó 

nem vezetett eredményre: 

 

5.1.1. a tag a Társulás céljainak megvalósításához szükséges tagdíjfizetési 

kötelezettségét több mint három hónapig elmulasztja, 

 

5.1.2. a tag a Társulás által fenntartott Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 

működéséhez a hónap tizenötödik napjáig esedékes, a Társulási Tanács 

által évente megállapított költségvetési működési hozzájárulást – 

költségelőleget – több mint három hónapon keresztül nem fizeti meg, 

 

5.1.3. vagy a Társulási Tanács határozatában meghatározott cél 

megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a 

Társulás tagja a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget.  

 

5.2. Az 5.1. pont szerinti jogcímeken történő tagsági viszony megszüntetésére 

vonatkozó Társulási Tanács döntést, két írásbeli felszólításban foglalt 

eredménytelen határidő (8 nap) leteltét követően lehet meghozni. A tagsági 

jogviszony megszűnése nem jelenti a kötelezettségek elévülését. A Társulási 

Tanácsnak kötelessége minden jogszerű eszközt felhasználni annak érdekében, 

hogy a tartozást behajtsa.  

 

5.3. A társult Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy mindaddig amíg a 

Társulás 2 tagú a kizárás minősített többség hiányában nem gyakorolható.  

 

5.4. A közös feladatellátáshoz csatlakozást tartalmazó Megállapodás felmondása: 

 

A Társulási Tanács felmondhatja azon érintett Önkormányzattal kötött 

Megállapodást, mely önkormányzati fizetési kötelezettségét a IX. Fejezetben 
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foglaltak szerint nem teljesíti, és az inkasszó egymást követő 2 alkalommal nem 

vezetett eredményre.  

 

5.3.1. A felmondás a felszólításokban foglalt teljesítési határidőkhöz 

legközelebbi XII/2. pontban jelölt hónapok első napjára szólhat. 

 

5.3.2. Amennyiben a költségviselésre kötelezett Önkormányzat fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti, úgy a meg nem fizetett összeg után a Ptk. 

szerinti késedelmi kamat megfizetésére s a Társulásnak okozott 

többletköltségek, károk megfizetésére is köteles.  

 

 

 

5.3.3. A Társulás jogosult mindaddig a feladatellátást átadó Önkormányzattal 

kötött megállapodás mellékletét képező leltárjegyzékben foglalt 

ingóságok, felszerelések saját használatában tartására - azaz azokat 

kiadni nem köteles –, amíg a kizárt Önkormányzat a tartozását 

maradéktalanul a Társulás részére meg nem fizette. A saját használatban 

tartás azonban az 5 évi időtartamot nem haladhatja meg. 

 

XVII. 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

 

1. A Társulás megszűnik, ha: 

 

1.1. annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi tag minősített 

többséggel meghozott képviselő-testületi határozattal kimondja; 

 

1.2. törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul; 

 

1.3. a törvény erejénél fogva; 

 

1.4. bíróság jogerős döntése alapján. 

 

2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után megmaradó vagyont a 

tagok a Társulás fennállása alatt teljesített tagi hozzájárulásai arányában a végleges 

támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani a VIII. Fejezetben 

rögzítettek teljes körű figyelembevételével. 

 

3. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 

vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 

 

4. A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társult önkormányzatok képviselő-testületei 

minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy 

azok fedezeteként elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál. 

 

XVIII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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1. A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Társulási Megállapodásból eredő 

vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 

 

Amennyiben egymás közötti közvetlen egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy 

megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben az érintett Képviselő-testület kérheti 

Országos Önkormányzati Szövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság 

állásfoglalását, s a kereseti kérelmet az állásfoglalás rendelkezésre állását követően 

nyújtja be, melynek elbírálása a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

hatáskörébe tartozik.  

 

2. A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht., a 

„nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény, s végrehajtási jogszabályaiban, 

illetőleg a helyükbe lépő mindenkori jogszabályi rendelkezésekben foglaltak az 

irányadók. 

 

3. A Társulási Megállapodás I. számú módosítása 2013. július 1-napján lép hatályba. „ 

 

II. 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Káloz – Sárkeresztúr Óvodai 

Intézményi  Társulás Társulási Megállapodását az I. pontban foglalt módosítással az 

előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja s 

felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.  

 

Felelős:  Csutiné Turi Ibolya 

  polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

III. 

 

1. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert hogy a Káloz – Sárkeresztúr Óvodai 

Intézményi  Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a Társulás jogi személyként történő 

törzskönyvi nyilvántartásba 2013. július 1-jei hatályú bejegyzése érdekében 8 napon belül 

küldje meg.  

 

Felelős:  Csutiné Turi Ibolya 

  polgármester 

 

Határidő: döntést követő 8 nap. 

 

2. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodása „az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről 

gondoskodjon.  

 

Felelős:  Csutiné Turi Ibolya 

  polgármester 
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Határidő: 2013. június 30. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Alapító 

Okirata módosítását elfogadja, kérem, hogy emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

 

 

 

65/2013. (V.30.) számú  

 

HATÁROZAT 

 

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata módosításáról  

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Kálozi Aranyalma 

Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata 2013. július 1-ei hatályú módosítására vonatkozó 

javaslatot. 

 

I. 

 

A Képviselőtestület a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata 2013. július 1-ei 

hatályú módosító okiratában foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat a felülvizsgált és 

módosított Társulási Megállapodásban foglaltakkal összhangban állónak tartja.  

 

II. 

 

A Képviselőtestület felkéri Káloz Község Önkormányzata Képviselőtestületét a módosító 

okirat elfogadására s annak Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történő 

megküldésére. 

 

4.) SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása IX. számú 

módosításának megtárgyalása 

Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodás módosítására is szükség van, amit a testületnek jóvá kell hagynia. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodás módosítását az emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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66/2013. (V.30.) számú  

 

 

HATÁROZAT 

 

SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a SÁRVÍZ 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása IX. számú módosítását az 

előterjesztésben foglalt tartalommal az alábbiak szerint elfogadja: 

 
A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás IX.sz. módosítás – határozati 

javaslatban törlésre került: 
  

61.    A Megállapodás VIII/14. pontjának utolsó bekezdése 14.1. pont számozást nyer, 

továbbá a 14. pont kiegészül az alábbi 14.2.-14.3. pontokkal: 

  

„14.2.  A tagi Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó 

levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a SÁRVÍZ Többcélú 

Kistérségi Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali 

beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási 

tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A 

felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke 

részére 2013. június 30.-ig átadni. 

  

14.3.   A számlavezető pénzintézet változása esetén a 14.2 pont szerint kell 

eljárni azzal a kitétellel, hogy a felhatalmazó levelet a változás megtörténtét 

követő 15 napon belül kell átadni. 

  

Helyette beírásra került: 
  

61.    A Megállapodás VIII/14. pontjának utolsó mondata  14.1. pont számozást nyer. 

  

  

  

  

Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás, 48. oldalán törlésre 

került: 
  

14.2. A tagi Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó 

levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a SÁRVÍZ Többcélú 

Kistérségi Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali 

beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági 

jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás 

bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére 2013. 

június 30.-ig átadni. 
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14.3. Számlavezető pénzintézet változása  esetén  a 14.2. pont szerint kell eljárni 

azzal a kitétellel, hogy a felhatalmazó levelet a változás megtörténtét követő 15 

napon belül kell átadni. 

 

 

 

5.) Bejelentések, egyebek 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A pedagógus nap előkészületein túl vagyunk, az 

ünnepséget június 7-én 15 órakor tartjuk a művelődési házban. 

 

Benedek Jenő tagintézmény vezető: A Horváth Csaba Alapítvány kuratóriuma összeült és két 

az iskolában dolgozó pedagógusnak adományoz jó munkájáért elismerő díjat. 

 

Rudniczai Rudolfné tagóvoda vezető: Az óvodának is van alapítványa, mi is fogunk díjat 

adományozni. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ez egy jó hagyomány lehetne. 

 

Benedek Jenő tagintézmény vezető: Kopasz Dénesné a felterjesztésem által szolgálati 

emlékérmet fog kapni. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Szeretettel hívok mindenkit június 8-án a fogathajtó 

versenyre. 

A Keresztúr nevű települések találkozójára idén Murakeresztúron kerül sor, két napos lesz a 

rendezvény. 17 fős az a delegáció, aki ott is alszik. Szombaton 50 fős busz indul. Az idei 

évben is a néptánc csoport képvisel bennünket, jó főpróbája lesz ennek a fellépésnek a Szent 

Iván napi kisebb tánctalálkozó. 

Az 50 fős buszra javasolnék olyan személyeket is, akik egy-egy helyi rendezvény 

lebonyolításában segédkeznek, például főznek. 

 

A Keresztúr Szövetség az idei évben Virág Miklósnak adományozza a Keresztúrokért 

emlékérmet. Beszéltem a feleségével, aki elfogadja, és át is veszi a díjat. 

 

Elutaltuk a szövetségnek a hozzájárulást a találkozóhoz, 295.000,- Ft-ot. 

 

Szeretném a gazdák segítségét kérni, hogy a Dózsa György úton lévő nádast szüntessük meg. 

 

A kazánprogram keretében elkészült a kazán, ami a hivatal fűtését fogja biztosítani. 

 

A néptánc találkozó június 22-én lesz, táncházzal és tűzugrással, amelyen a tervek szerint 

négy néptánc csoport fog részt venni.  

 

Sárszentágotán 2013. június 9-én lesz a Szent Ágota emlékhely megáldása, ahova mindenkit 

szeretettel várnak. 

 

Elkészült a Dózsa György út mentén és a Vörösmarty utcában is a járda, több virágágyás is 

készült. 
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Az önkéntes munka keretében zajló foglakoztatás is elindult, azért, hogy az adott személy 

megszerezze azt a 30 napot, ami az aktív korúak ellátásához szükséges. 

 

Nagy Lajos képviselő: Véleményem szerint a Fő utca aszfaltozása nem lett tökéletes, már 

most sem sima a felülete. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Érvényesíti kell a garanciát. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Még aznap felhívtam őket mikor csinálták, és mikor a 

Petőfi utcát jönnek megnézni, a Fő utcát is megnézzük, és ha nem felel meg, akkor két centit 

visszamarnak és tesznek rá másik réteget. 

 

Fekete Zsolt képviselő: Több Szent István utcai lakos is megkeresett azzal a problémával, 

hogy mikor a postán fizetik a családi pótlékot, szó szerint blokád alakul ki az utca elején, 

egyszerűen nem lehet közlekedni, mert az úttesten állnak az autók. Már majdnem baleset is 

történt emiatt, és ha ezen nem lehet változtatni, akkor sajnos történni is fog. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Jelezni fogom a rendőrség felé. 

 

Németh István SRNÖ elnök: Mióta az önkormányzatnál bevezették a sorszámosztást, azóta itt 

nincs probléma, szerintem a postán is be lehetne vezetni. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri 

Tagóvodája bővítése kapcsán az EU Önerő Alapra szeretnénk pályázni, ehhez kérem a testület 

támogatását. 

Kérem, hogy aki ezzel egyetért az emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

67/2013. (V.30.) számú képviselő testületi 
 

HATÁROZAT 
 

Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde sárkeresztúri Tagóvodája bővítése  céljából  „ Az  

Aranyalma  Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Tagóvodájának bővítése”  című  projekt 

megvalósítása érdekében KDOP – 5.1.1/09-2010-0034  kódszámú   pályázati 

konstrukcióhoz kapcsolódó EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete, az Aranyalma Óvoda és 

Bölcsőde sárkeresztúri Tagóvodája bővítése céljából az „Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 

Sárkeresztúri Tagóvodájának bővítése”  című  projekt megvalósítása érdekében KDOP – 

5.1.1/09-2010-0034  kódszámú   pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó EU Önerő Alap 

pályázat benyújtását javasolja Káloz Község Önkormányzat Képviselő-testületének az alábbi 

tartalommal: 
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„Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde sárkeresztúri Tagóvodája bővítése  céljából  „ Az  Aranyalma  Óvoda és 
Bölcsőde Sárkeresztúri Tagóvodájának bővítése”  című  projekt megvalósítása érdekében KDOP – 5.1.1/09-

2010-0034  kódszámú   pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról 

Káloz  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri 
Tagóvodájának bővítése  érdekében „ Az Aranyalma Óvoda Sárkeresztúri Tagóvodájának bővítése”  projekt 
címmel  a KDOP  – 5.1.1/09-2010./09-2010-0034 kódszámú  pályázati konstrukcióban a MAG Zrt., 
mint Közreműködő Szervezet által 2010. évben kiírt támogatási pályázat benyújtását határozta el.   

A projekt  összköltsége bruttó 112 888 889 Ft azaz Egyszáztizenkettő-millió-  nyolcszáznyolcvannyolcezer- 
nyolcszáznyolcvankilenc  forint. 

A projekt forrásösszetétele  és ütemezése:  

Forrás megnevezése: Összege: Pénzügyi ütemezése 

1.  KDOP – 5.1.1/09-2010-0034 kódszámú 
pályázati  konstrukcióban elnyert támogatás ( a 
projekt nettó összköltségének 88 888 889%-a): 

  

  

  

  

101.600.000 Ft 

  

  

  

  

2013.12.31. 

2. Saját forrás összesen: 11288 889 Ft 2013.12.31. 

  

  

  

2.1  Saját forrás: ( az önerő 45%-a    

Az  EU ÖNERŐ ALAP-ból 
igényelt támogatás) 

  

5 080 000 Ft 

2013.12.31. 

2.2 Saját forrás ( az önerő 55%-a 
Sárkeresztúri Önkormányzat által 
letéti számlára helyezve ) 

6 208 889 Ft 2013.12.31. 

A projekt  összköltsége: 112 888 889  Ft 2013.12.31. 

 A Képviselő-testület a projekt  önerejének 45%-a , 5080 000 Ft  azaz   Ötmillió- nyolcvanezerc 
forint biztosítása érdekében az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítése 2013. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012.(III.01.) B.M. 
rendeletben szabályozott EU. Önerő Alap támogatás iránt pályázat  benyújtását határozta el. 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a  pályázat benyújtásához szükséges EU ÖNERŐ ALAP-
ból nem támogatható további önerő összegét 6 208 889Ft azaz Hat-milllió-kettőszáznyolcezer- nyolcszáznyolcan 
kilenc forintot  az önkormányzat Sárkeresztúr Községi Önkormányzat által ügyvédi lététi számlán kezelt 
összegből biztosítja.  

 A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az EU Önerő Alapból nyújtott támogatást 2013. október 
10.-ig felhasználja. 
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Felhatalmazza és utasítja a polgármestert, Aranyalma Óvoda és Bölcsőde sárkeresztúri Tagóvodája bővítése  
céljából  „ Az  Aranyalma  Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Tagóvodájának bővítése”  című  projekt saját 
forrása kiegészítése , önerejének biztosítása érdekében az EU Önerő Alap pályázatot  a Belügyminisztériumhoz  
a szükséges mellékletekkel felszerelve nyújtsa be, a szükséges nyilatkozatokat  tegye meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Weisengruber Imre polgármester” 

A képviselő-testület felkéri Csutiné Turi Ibolya polgármestert, hogy a döntésről határozati 

kivonat formájában értesítse Káloz Község Önkormányzatát. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A tavalyi évben is támogattuk a református hittantábort, 

amiben a fiatalok felekezettől függetlenül vesznek részt, és az idén is megkerestek minket 

ezzel a kéréssel. A tavalyi évben 70.000,- Ft-tal támogattuk őket. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: Szerintem legyen az idén is 70.000,- Ft. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja, hogy a gyermekek nyári 

táboroztatásához 70.000 Ft-tal hozzájáruljunk, az emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

68/2013. (V.30.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 

 

Nyári táborozáshoz való hozzájárulásról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy 70.000 Ft-tal 

hozzájárul a református lelkész által szervezett nyári táborozás költségeihez az önkormányzat 

2013. évi költségvetése általános tartalékalapja terhére. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy egy kérelem elbírálása végett rendeljünk el 

zárt ülést. 

Kérem, hogy aki ezzel egyetért az emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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69/2013. (V.30.) számú  

 

 

HATÁROZAT 

 

Zárt ülés elrendeléséről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy személyiségi 

jogokat érintő kérdések miatt zárt ülés tartását rendeli el. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Csutiné Turi Ibolya polgármester a képviselő-testületi 

ülésen való megjelenést megköszönve bezárta az ülést.  

 

 

 

Csutiné Turi Ibolya  Szabóné Balogh Bernadette 

     polgármester jegyző 

 

 

Kmft. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Egyed Tihamérné            László Istvánné 

  alpolgármester           képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 


