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        Iktatószám: 550-8/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 

2013. augusztus 29-én tartott 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 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

 Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 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, Fekete Zsolt képviselő előzetesen nem jelezte, 

hogy az 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.) A Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott 

Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 2013. első félévi költségvetési gazdálkodás megtárgyalása és 

elfogadása 

      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

        Nagy Lajos Pénzügyi ellenőrzési és Ügyrendi bizottság elnöke 

 

3.) Bejelentések, egyebek 

 

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 a két ülés között végzett munkáról. 

A helyi esélyegyenlőségi programot elfogadtuk, amely nagyon fontos, mivel pályázatokhoz 

szükség van rá. Az intézményi társulási megállapodás módosítását is elfogadtuk, és a 

nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálataként hoztunk egy 

határozatot, a megállapodás aláírásra került. 

 

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.) A Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás által 

fenntartott Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 2013. első félévi költségvetési 

gazdálkodás megtárgyalása és elfogadása 
      Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: A féléves beszámolót mind két intézményvezető látta, és 

jóváhagyta. Továbbá a hivatalban is átnéztük a pénzügyi vezetővel, és rendben találtuk. 

 

A napirendhez további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja a Káloz- Sárkeresztúr- 

Sárszentágota Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Aranyalma Óvoda és 

Bölcsőde 2013. első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az emelje fel a 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

74/2013. (VIII.29.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 

 

A   Káloz-Sárkeresztúr- Sárszentágota  Közoktatási  Intézményi  Társulás 

által fenntartott  Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 2013.  első félévi 

költségvetési gazdálkodás  elfogadásáról 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káloz- Sárkeresztúr- 

Sárszentágota  Közoktatási  Intézményi  Társulás által fenntartott   Aranyalma Óvoda és 

Bölcsőde 2013.  első félévi költségvetési gazdálkodásáról  szóló előterjesztést megtárgyalta és 

az ügyben az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A képviselő-testület a Káloz-Sárkeresztúr- Sárszentágota  Közoktatási  Intézményi  Társulás 

által fenntartott  Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 2013.  első félévi költségvetése teljesítését     

104 586  e Ft bevételi és 104 586     e Ft kiadási előirányzattal elfogadja , és a kiemelt 

előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

 a személyi jellegű 

előirányzat  

56 817 eFt 

 munkaadókat terhelő 

járulékok 

 14 172  eFt 

 dologi előirányzat  32 896  eFt 

 Beruházás, felújítás                  701 eFt 

 

A feladatellátáshoz  

 Káloz Község Önkormányzatának  tervezett hozzájárulását          102 369   eFt-

ban, 

 Sárkeresztúr  Község Önkormányzatának  tervezett hozzájárulását       2 217.  eFt.-ban, 

 Sárkresztúr Község Önkormányzatának közös költség hozzájárulása    0 e Ft-ban 

 Sárszentágota Községi  Önkormányzatának tervezett hozzájárulását    0  eFt-ban  

állapítja meg.  

 

Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde  engedélyezett létszámát 2013. évre  53 főben 

állapítja meg. 

 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az általános iskolának vannak 2012 decemberről áthúzódó 

gáz, víz és villanyszámlái. A KIK csak 2013 évben jelentkező kiadásokat egyenlít ki. Így 

ezeket a költségeket az önkormányzatnak kell kifizetnie, amely 1.943.000,- Ft-ot jelent. Káloz 

Önkormányzata kéri az iskolánál jelentkező többletkiadásokat részünkre átutalni. 

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

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

75/2013. (VIII.29.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 

 

Az Általános Iskolánál keletkező többlet kiadások rendezéséről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Sárkeresztúri Általános Iskolánál 2012. évről áthúzódó többlet kiadásokat, 1.943. 000,- Ft 

összegben biztosítja a Káloz- Sárkeresztúr- Sárszentágota Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás részére. 

Az átutalandó összeg fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalékalapja terhére 

kell teljesíteni. 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az átutalásról intézkedjen. 

 

Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

Határidő: 2013. augusztus 31. 

 

 

 

Rudniczai Rudolfné tagóvoda vezető: Mivel az óvoda nem készül el szeptember elsejére, így 

a konyha sem üzemel ezért a főzés kérdését meg kell oldanunk, ha minden jól megy csak egy 

hónapig. Több lehetőséget is körbejártunk. Úgy döntöttünk a polgármester asszonnyal 

közösen, hogy a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskolából fogjuk megoldani az 

étkeztetést, tehát ez jelenti a tízórait, az ebédet és az uzsonnát. A szállítást nekünk kell 

megoldani. A polgármester asszony biztosította számunkra ehhez az önkormányzat autóját. A 

költség egy hónapra körülbelül 1.000.000,- Ft lesz. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az önkormányzat biztosítani fogja a többletköltségeket, 

azon vagyunk, hogy a konyha készüljön el a leghamarabb és a főzés megoldható legyen. 

Kérem, aki elfogadja, hogy az önkormányzat támogassa az óvodai étkeztetést, amíg az a 

felújítás miatt szükséges, 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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76/2013. (VIII.29.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 

 

Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó tagóvoda étkeztetésének 

megoldásáról 
 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Káloz- 

Sárkeresztúr Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 

Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvodája felújításának befejezéséig- várhatóan 2013. szeptember 

30. napjáig- a gyermekétkeztetést vásárolt élelmiszer beszerzésével oldja meg 2013. 

szeptember 1. napjától. 

Az étkeztetés és szállítás felmerülő többletköltségeit a Képviselő testület az önkormányzat 

2013. évi költségvetése tartalékalapja terhére biztosítja. 

A Képviselő- Testület utasítja a jegyzőt, hogy a többletköltségek fedezetének biztosításáról a 

Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportján keresztül gondoskodjon. 

 

Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

Határidő: azonnal, folyamatos 

 

 

Benedek Jenő tagiskola vezető: Sajnos nagyon nehéz tanévkezdés elé nézünk. Minimum 26 

tanárnak kellene lenni az iskolában és jelenleg 20-an vagyunk. Az iskola nem hirdethet meg 

álláshelyet az intézményfenntartó központ teheti ezt meg. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az önkormányzat eddig is mindenben segített, amiben 

tudott, és ez ezután is így lesz. 

 

 

 

Szabóné Balogh Berndette jegyző: A kálozi aljegyző a mai nap folyamán megkeresett, és 

kérte, hogy hagyjuk jóvá a mai ülésen az intézményfenntartó társulás alapító okiratának 

módosítását. Káloz holnap fogja tárgyalni ezt a testületi ülésen. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja az Aranyalma Óvoda és 

Bölcsőde Alapító Okiratának 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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77/2013. (VIII.29.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 

 

Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 
 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy javasolja 

Káloz Község önkormányzat Képviselő-testületének az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okiratának módosítását az alábbi tartalommal fogadja el: 

 

A KÁLOZI ARANYALMA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATÁT  

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

Káloz Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okiratát 2013. szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. Az Alapító Okirat 5. pontjában a 10 óvodai csoport 11 óvodai csoportra, 5.1. pontjában a 11 

csoport 12 csoportra, a zárójelben lévő „10” óvodai csoport „11” óvodai csoportra módosul, s a 

„Sárkeresztúr községben: 7 óvodai csoport”.  

 

2. Az Alapító Okirat 5.3. pontjában a Tagóvoda megnevezése módosul „Kálozi Aranyalma Óvoda 

          és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvodája” 

  

II. 

 

1. A Képviselőtestület a Kálozi  Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az I. pontban 

foglalt módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltan egységes szerkezetbe 

foglalja, felhatalmazva a Polgármestert annak aláírására.  

 

2. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Kálozi  Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okiratának módosítását – a módosító okiratot, s az egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot - a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a módosítás 

törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg. 

 

Felelős:   Weisengruber Imre  

   polgármester 

 

Határidő:  döntést követő 3 munkanap” 
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A Képviselő- Testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről határozati 

kivonat megküldésével tájékoztassa Káloz Község Képviselő-testületét. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: 2013. augusztus 31. 

 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Az önkormányzatnak kellene módosítani az Szervezeti és 

Működési Szabályzat függelékét, a komplex telepprogram pályázat kapcsán, hogy az 

elszámolások teljesíthetőek legyenek. 

A következő szakfeladatokkal egészülne ki az alapító okirat:  

890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok 

 890301 Civilszervezetek működési támogatása 

 890411 Hátrányos helyzetű kistérségek, települések speciális komplex felzárkóztató 

programjai 

 931301 Szabadidősport tevékenység (rekreációs sport) és támogatása 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja a módosításokat az emelje fel a 

kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

  

 

 

78/2013. (VIII.29.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékének módosításáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2003.(V.09.) önkormányzati rendelete 3. számú függelékét, 

amely az önkormányzat kötelező feladatainak szakfeladatrend szerinti besorolását tartalmazza 

az alábbiakban felsorolt szakfeladatokkal egészíti ki: 

 

 890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok 

 890301 Civilszervezetek működési támogatása 

 890411 Hátrányos helyzetű kistérségek, települések speciális komplex felzárkóztató 

programjai 

 931301 Szabadidősport tevékenység (rekreációs sport) és támogatása 

 

 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A komplex telep program pályázattal kapcsolatban 

szeretném elmondani, hogy minden hiánypótláson túl vagyunk. Ahogy megkaptuk az aláírt 

szerződést, máris megkezdődik a konkrét munka. Azonnal beadjuk az előleg kifizetési 

kérelmet, amely 30%-a a teljes összegnek. 
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Szóba került, hogy tervezünk létrehozni a településen 

szociális szövetkezetet. A szövetkezet tagjai olyan tevékenységeket végeznének, amellyel 

saját magukat fenntartják. Ennek az alapításához 7 ember kell. Az állam is támogatja ezek 

létrehozását, továbbá a komplex telepprogram keretében vállaltuk egy ilyen szövetkezet 

létrehozását. Az állam 5 évig támogatja a szövetkezeteket, fizetési kedvezményeket ad, az 

első két évben például nem kell szociális járulékot fizetni. A szövetkezet keretén belül például 

helyi gyümölcsös létrehozását is tervezzük, továbbá 8-10 ember kertjében nemes bodza 

ültetését, amit az adott személynek kell gondozni, megőrizni. 

Szeptember 1.-és október 5. között 15.000.000,- Ft-os működési támogatásra lehet pályázni a 

szövetkezet kapcsán. 

Az önkormányzat is tag lenne a szövetkezetben. 

Kérem, hogy aki egyet ért azzal, hogy szociális szövetkezetet hozzunk létre, az emelje fel a 

kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

  

 

 

79/2013. (VIII.29.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 
 

Szociális szövetkezet létrehozásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy szociális szövetkezetet kíván létrehozni. Felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya 

polgármestert, hogy tegyen lépéseket a szövetkezet megalakítása érdekében. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Hétfőtől megkezdődik az iskola, a polgárőrség segítségét 

fogom kérni reggelenként, hogy a gyermekek megfelelően közlekedjenek. 

 

Egyed Tihamérné alpolgármester: A rendőrőrs mikor készül el: 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A megállapodást aláírtuk, meszelik a helyiségeket, a 

zuhanyzó kialakítása van hátra, melynek a költségeit az önkormányzat fizeti. 

Költségarányosítottuk a gáz és villanyszámlákat területarányosan. 

 

Kovács Györgyné képviselő: Akkor a régi rendőrőrs épülete már szóba sem kerül majd a 

későbbiek során? Tudom, hogy a rendőrség szakértői szerint 10.000.000,- Ft-ba került volna 

annak a felújítása, de mi is kérhetnénk ajánlatot mástól. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Nekem nincs azzal bajom, hogy a hivatal épületében lesz 

az őrs, a lényeg, hogy lássák el a feladatukat.  

 

Kovács Györgyné képviselő: De azért ha lehetőség lesz rá, akkor azzal az épülettel is 

kezdjünk valamit. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ahogyan azt már többen is látták megtörtént a Petőfi utca 

és a Szent István utca egy részének aszfaltozása, amely közel 13.000.000,- Ft-ba került. 
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Szeptember közepén szeretnénk az óvoda játszóterét is berendezni, a játék eszközök már 

megvannak rendelve. 

 

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátása június 30-ig a kistérséghez tartozott. 

Ezentúl a feladatra vonatkozó normatívát az önkormányzatnak kell igényelni, és annak kell 

továbbítani, aki ezt az ellátást végzi. Az lenne a javaslatom, hogy július 1-től a Jobb Otthon 

Alapítvánnyal kössük meg ezt a szerződést határozott időre, december 31-ig. 

A következő évre pedig két javaslatom lenne, vagy saját magunk lássuk el ezt a feladatot, 

tehát felvennénk az alaptevékenységeink közé, működési engedélyt kellene hozzá szerezni. A 

másik lehetőség az, hogy önkormányzatok önkéntes társulásokat hozhatnak létre, az állam 

támogatja ezt plussz társulási normatívával. A környezetünkben Soponya már másfél éve 

egyedül oldja meg ezt a tevékenységet, és elegendő neki a normatíva. 

A kérdés, hogy egyedül próbáljuk meg, vagy társulásban ellátni ezt a feladatot. 

 

Kovács Györgyné képviselő: Véleményem szerint próbáljuk meg egyedül, sajnos nálunk elég 

sok a probléma, és a hét minden napján szükség lenne itt szociális munkásra. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ha társulunk, akkor is biztosítva lesz számunkra a hét 

minden napjára egy szociális munkás.  

Kérem, hogy aki elfogadja, hogy a Jobb Otthon alapítvánnyal 2013. december 31-ig kössünk 

szerződést a szociális és gyermekjóléti ellátások biztosítására az emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

  

 

 

80/2013. (VIII.29.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 
 

A Jobb Otthon Alapítvánnyal való szerződéskötésről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális és 

gyermekjóléti feladatok ellátásával továbbra is a Jobb Otthon Alapítvány Szociális és 

Egészségügyi Ellátásért Alapítványt bízza meg határozott időre 2013. december 31 napjáig. 

A képviselő-testület felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A református egyház szombati napon börtön missziós 

istentiszteletet szervez. Megtért rabok fognak érkezni Baracskáról, és az ottani börtönlelkész. 

 

Római katolikus képviselő testületi ülésen jártam, ahol tájékoztattam a kálvária kialakításáról 

a képviselőket. 

Kértem őket, hogy a plébánia kertet és udvart adják át nekünk térítésmentes használatra, 

amibe bele is egyeztek, ez 25 évre szólna. Parkot szeretnénk kialakítani.  

Kértem, hogy a határozatukban szerepeljen, hogy a plébánia, illetve a terület megvételére az 

önkormányzatnak elővételi joga legyen, ha egyszer eladásra kerül az a terület. 

A plébánia állag megóvásra a római katolikus képviselő-testület pályázatot nyújt be. 
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Kovács Györgyné képviselő: Az épület hozzátartozik a falu képéhez, talán elképzelhető lenne 

egy ugyanilyen épület felépítése. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: A múlt héten járt itt az E.on-tól a területgazda, most már jó 

úton van a 3 térfigyelő kamera felszerelése, még az idén fel lesznek szerelve. 

A rendőrségtől is érkezett egy telefonhívás, hogy hány kameránk van, bővíthető-e a rendszer, 

természetesen igennel feleltem. 

 

 

Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Az önkormányzat is tagja annak a több mint 160 

települési önkormányzatot magába foglaló önkormányzati társulásnak, amely a Közép-Duna 

vidékén a hulladékgazdálkodást hivatott segíteni, koordinálni. Mint minden önkormányzati 

társulási megállapodást felül kellett vizsgálni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvénynek megfelelően. Ezt végezte el a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Projektirodája. Megküldték az előterjesztést, kérik annak 

megtárgyalását, jóváhagyását. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felülvizsgálatát, az emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

  

 

 

81/2013. (VIII.29.) számú képviselő testületi 

HATÁROZAT 
 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felülvizsgálatának 

elfogadás 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy mellékelt 

írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatát. 

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt társulási megállapodás aláírására, valamint felkéri a határozati kivonat megküldésével 

a Képviselő-testület döntéséről értesítse. 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy személyiségi jogokat érintő miatt rendeljük el 

zárt ülés tartását. 

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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82/2013. (VIII.29.) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


