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        Iktatószám: 550-6/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 

2013. június 27-én tartott rendkívüli képviselő- testületi üléséről 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 

 

Jelen vannak: 

1. Csutiné Turi Ibolya polgármester, 

2. Egyed Tihamérné alpolgármester, 

3. Kovács Györgyné képviselő, 

4. Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő, 

5. László Istvánné képviselő, 

6. Nagy Lajos képviselő 

 

 

Távol levő képviselő: 

 

Fekete Zsolt képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:  

     Bognár Erika titkársági ügyintéző 

 

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

határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van, Fekete Zsolt képviselő előzetesen jelezte, 

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

közölt napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértettek. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1.) A helyi esélyegyenlőségi program megtárgyalása, és elfogadása 

      Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

2.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 
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3.) Az önkormányzat vagyonáról szóló 6/2012. ( VI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításának megtárgyalása 

Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

4.) A Káloz – Sárkeresztúr Óvodai Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosításnak 

megtárgyalása 

Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

 

5.) Bejelentések, egyebek 

 

 

 

1.) A helyi esélyegyenlőségi program megtárgyalása, és elfogadása 

      Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 
Csutiné Turi Ibolya polgármester: A helyi esélyegyenlőségi programot törvényi előírás szerint 

el kellett készíteni, amelyet a testületnek jóvá kell hagynia. 

Az előterjesztést mindenki megkapta, van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Aki elfogadja a helyi esélyegyenlőségi tervet, kérem, hogy emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

70/2013. (VI.27.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy a helyi 

esélyegyenlőségi programot az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

 

2.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Változtak az étkezési térítési díjak, emelkedtek a 

nyersanyag norma árai, a rendelet 2007 óta nem volt felülvizsgálva, ezért vált szükségessé a 

módosítása. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki elfogadja a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 

szóló rendelet módosítását, az emelje fel a kezét. 

 

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

nélkül elfogadta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta: 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő testületének 
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6/2013.(VI. 28.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 

 

4/2004.(III.25.), 12/2005.(IX.08.), 15/2005. (XI.11.), 4/2007.(I.23.), 3/2008.(I.31.), 

8/2008.(III.27.), 3/2009.(II.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

10/2003.(VIII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

3.) Az önkormányzat vagyonáról szóló 6/2012. ( VI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításának megtárgyalása 

Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: A Fejér Megyei Kormányhivatal észrevételezte a 

következőket, és kéri azok javítását, ezek a következők, a képviselő-testület a rendeletben 

határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog 

gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait. Továbbá kérik, 

hogy az átemelő szivattyút a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnál szerepeltessük. 

A módosításokat végrehajtottam a rendeleten, és javaslom elfogadásra. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki elfogadja az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet 

módosítását, az emelje fel a kezét. 

 

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

nélkül elfogadta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő testületének 

 

7/2013.(VI. 28.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

 

 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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4.) A Káloz – Sárkeresztúr Óvodai Intézményi Társulás Társulási Megállapodás 

módosításnak megtárgyalása 

Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: A Káloz – Sárkeresztúr Óvodai Intézményi Társulás 

Társulási Megállapodása I/2. pontjában a 2013. január 1-jei népességadatok helyett a 2009. 

január 1-jei népességadatok szerepeltetendőek, melynek javítása megtörtént, azonban 

szükséges, hogy a testület ezt a módosítást elfogadja.  

Aki elfogadja a Káloz – Sárkeresztúr Óvodai Intézményi Társulás Társulási Megállapodás 

módosítását kérem, hogy emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

71/2013. (VI.27.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 

 

A Káloz – Sárkeresztúr Óvodai Intézményi Társulás Társulási Megállapodás 

módosításnak elfogadásáról 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt arról, hogy a Káloz – 

Sárkeresztúr – Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodását 

módosító  64/2013. (V.30.) számú határozata I/2. pontjában helyesen a 2013. január 1-jei 

időpontú népességszám helyett a 2009. január 1-jei népességadatok szerepeltetendők az alábbi 

bekezdéssel kiegészülve: 

 

„Az Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a 

működési költségek viselése tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott 

lakosságszám az irányadó.” 
 

A fentiekben nevesített Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásán ezen 

módosítás átvezetendő. 

 

5.) Bejelentések, egyebek 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

megállapodásunkat felül kell vizsgálni. Az ősz folyamán egyszer már ezt elfogadtuk, a 

tartalma most sem fog változni.  

Kérem, hogy aki elfogadja a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Sárkeresztúr 

Község Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást, 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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72/2013. (VI.27.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 

 

 

A Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Sárkeresztúr Község 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete, úgy határoz, hogy a 

Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

közötti együttműködési megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

 

 

 

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 

 


