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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. április hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: Határozati javaslat a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Sárkeresztúr Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 
10/2014. (XII. 08.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Szmsz) 21.§ h) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján került elkészítésre a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztató. 
 
Kérem, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 

Sorszám 
Határozat 

szám 
Tárgy Határidő Felelős 

Megtett 
intézkedések 

1. 
39/2017. 
(III.30.) 

A napirendi pontok 
elfogadásáról 

Azonnal. 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva.  

2. 
40/2017. 
(III.30.) 

A lejárt határidejű 
határozatok 

végrehajtásáról 
Azonnal 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 

3. 
41/2017. 
(III.30.) 

A 2017. évi 
összesített 

közbeszerzési terv 
elfogadásáról 

Folyamatos 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. Feltöltve 
a közbeszerzési 

adatbázisba. 

4. 
42/2017. 
(III.30.) 

Az Oktatási, 
Kulturális és Sport 

Bizottság 
beszámolójának 

elfogadásáról 

Azonnal 

Ludányi 
Gergely, 
Oktatási, 

Kulturális és 
Sport 

Bizottság 
elnöke 

Elfogadva.  

5. 
43/2017. 
(III.30.) 

A Sárkeresztúri 
Napraforgó Óvodába 
történő beiratkozásról 

Azonnal 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. A 
helyben szokásos 

módon 
meghirdetve. 

6. 
44/2017. 
(III.30.) 

Védőnői munkakör 
betöltésére irányuló 
pályázat kiírásáról 

  

Elfogadva. A 
pályázat a 

www.kozigallas.gov
.hu oldalon 

megjelentetve. 
 
Sárkeresztúr, 2017. április 21. 
 
 
 

Csutiné Turi Ibolya sk. 
polgármester 

 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2017. (……) határozata 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom 
szerint elfogadja. 
 
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
Határidő: azonnal 



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. április hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról 
 
Előterjesztő: Sarkadiné Horváth Erzsébet védőnő 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján az önkormányzatok kötelező feladata az egészségügyi 
alapellátásról, ezen belül pedig a védőnői ellátásról történő gondoskodás. 
 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi Munkaterve 
értelmében a védőnők tájékoztatják a képviselő-testületet a védőnői szolgálat elmúlt évi 
munkájáról. 
 
Kérem, hogy a benyújtott beszámolót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
Sárkeresztúr, 2017. április 21.  
 

Sarkadiné Horváth Erzsébet sk. 
védőnő 

 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2017. (……) határozata 

 
a védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat munkájáról 
szóló beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja. 

















SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. április hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: Tájékoztató a közigazgatási terület egészségügyi helyzetéről 
 
Előterjesztő: Dr. Gerendási András háziorvos 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatok kötelező feladata az egészségügyi 
alapellátásról, ezen belül pedig a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról történő 
gondoskodás. 
 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi Munkaterve 
értelmében a háziorvos tájékoztatja a képviselő-testületet a közigazgatási terület egészségügyi 
helyzetéről. 
 
Kérem, hogy a benyújtott tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Sárkeresztúr, 2017. április 21. 
 

Dr. Gerendási András sk. 
háziorvos 

 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2017. (……) határozata 

 
a közigazgatási terület egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási terület 
egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt 
tartalom szerint elfogadja. 







SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. április hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról 
 
Előterjesztő: László Istvánné, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke  
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúr Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2014. (XII. 08.) önkormányzati rendelete 73. § (1) bekezdés h) pontja értelmében az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság tevékenységéről évente beszámolót készít, és azt a 
képviselő-testület elé terjeszti. 
 
Kérem, hogy a benyújtott beszámolót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Sárkeresztúr, 2017. április 21.  
 

 
László Istvánné sk. 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
 

 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2017. (……) határozata 

 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt 
tartalom szerint elfogadja. 
 
Felelős: Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
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BESZÁMOLÓ 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő - testületének 

2017. április 27. napján tartandó ülésére 

 
Tárgy: Beszámoló Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális 

Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) 2016. évi munkájáról 

Előadó: László Istvánné a Bizottság elnöke 

 
Tisztelt Képviselő - testület! 

 
2016 évben a Bizottság létszáma 7 fő (4 képviselő + 3 külsős tag), a Bizottság 2016. 

december 31. napjáig 10 alkalommal ülésezett. Határozatképtelenség miatt ülést elhalasztani 

nem kellett, valamennyi bizottsági ülés határozatképes volt.  

 
A Bizottság döntött 

- az eseti települési támogatás,  

- szociális célú tűzifa támogatás, 

- térítési díjkedvezményre való jogosultság ügyekben. 

 
Az ügyiratok előkészítését a hivatal dolgozója végzi. Egy ülésen átlagban 8-10 ügyet 

tárgyalunk. Minden alkalommal jegyzőkönyv készül, melyet a Fejér Megyei 

Kormányhivatalnak felterjesztünk. 

A jogszabályok változásairól, az elfogadott helyi rendeletekről a jegyző ad tájékoztatást, 

ugyanígy a költségvetésben az ellátásokra biztosított összegről és annak félévi, háromnegyed 

évi változásairól illetve felhasználásáról. 

 
I. Eseti települési támogatás 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról 

szóló 4/2016.(V.3.) önkormányzati rendelete alapján a Bizottság gyakorolta a feladat-és 

hatáskört az eseti települési támogatás tekintetében. 

 Eseti települési támogatás 

2016. évben 54 esetben adtak be kérelmet eseti települési támogatás megállapítása iránt, ebből 

- 36 személy részére, összesen 269.000,-Ft összegben támogatást nyújtott, 

- 18 esetben viszont a kérelem elutasítása mellett döntött a Bizottság. 
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A kérelmek elbírálásánál a döntések irányelvei a jogosultság, az érvényes jogszabályok adta 

jogi környezet, és a rászorultság voltak. 

Leggyakrabban az alacsony jövedelem, a váratlan és súlyos betegségek miatti anyagi teher, a 

közüzemi számlák kifizetése, hiteltörlesztés, a jövedelem csökkenés vagy kiesés miatti 

megélhetési gondok miatt, illetve élelmiszer és tüzelő vásárlásához kérik a segítséget. 

Tankönyvtámogatás 

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2016. évben is támogattuk a beiskolázást, 

tankönyvtámogatás formájában 394.000,-Ft összeggel 57 tanulót segítettünk. 

A Sárkeresztúron tanuló általános iskolások részére térítésmentesen biztosította az 

Önkormányzat a tankönyveket. 

 

II. Szociális célú tűzifa támogatás 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata A szociális tűzifa támogatás 2016 évi szabályairól szóló 

11/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete alapján a kérelmek elbírálása és a támogatás 

megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozott. 

2016 évben 458 szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem érkezett. Ebből 

- 425 személy részére, összesen 1275 q tűzfa került kiosztásra (lakóingatlanonként 3 q) 

- 33 esetben a kérelem elutasítása mellett döntött a Bizottság. 

 
III. Térítési díjkedvezmény 

 
A Képviselő- testület 2016. évben úgy határozott, hogy nem tud a költségvetésből térítési 

díjkedvezményt biztosítani, ezért a Bizottság e tekintetben a 2016-os évben nem járt el. 

 

Beszámolóm végén szeretném megköszönni mindenkinek az áldozatos munkáját, segítő 

hozzáállását és jóindulatát. Úgy gondolom, hogy a Bizottság minden tagja felelősségteljesen, 

körültekintően, megfontoltan, és az érvényes jogszabályokat betartva végezte a munkáját. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bizottság beszámolóját megvitatás után 

elfogadni szíveskedjék! 

 
Sárkeresztúr, 2017. április 11. 
 

                                                                                    
                                                                                    László Istvánné 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. április hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: Határozati javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó beszámoló elfogadásáról 
 
Előterjesztő: dr. Ambrózi Sándor jegyző 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata a Képviselő-testület 74/2014 (IX.24) határozata alapján 
közszolgáltatási szerződést kötött a Liquid Porter Kft-vel (1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 
3. 2. em. 24) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és 
elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás ellátása céljából. 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H § (1) – (2) bekezdése értelmében a 
közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást 
készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak 
benyújtani. A közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, elszámolását 
és díját szigorúan el kell különíteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet 
finanszírozni. 
 
A közszolgáltató által benyújtott beszámoló és költségelszámolás a jelen előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 
Kérem, hogy a benyújtott beszámolót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
Sárkeresztúr, 2017. április 21. 
 

dr. Ambrózi Sándor s.k. 
jegyző 

 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2017. (……) határozata 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó beszámoló 

elfogadásáról 
 
Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Liquid Porter Kft. közszolgáltató 
által a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással összefüggésben elkészített éves beszámolóját és költségelszámolását 
megtárgyalta, és azt elfogadja. 
 
Felelős: dr. Ambrózi Sándor jegyző 
Határidő: azonnal 
 



Kommunális 
Szolgáltató Kft. 

H – 1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 3. II./24. 
Tel.: 06 22 951-276 

E-mail: liquid.porter@gmail.com  
 

 

Beszámoló 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. §-a alapján a közszolgáltató köteles a 

közszolgáltatói tevékenységéről beszámolót tartani. 

Tájékoztatom a Sárkeresztúr Település Önkormányzatát, hogy 2016. évben a közszolgáltatást az Önök 

közigazgatási területén nem vették igénybe.  

Felhívom az Önkormányzat figyelmét, a 455/2013. (XI.29.) Kormányrendelet 1. Általános 

rendelkezések 1.§ (2) pontjára. 

 

 2017. március 31.   

     

 

            

        

        Liquid Porter Kft 
          Bársony Zsolt 
              Ügyv. Ig. 



Kommunális 
Szolgáltató Kft. 

H – 1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 3. II./24. 
Adószám: 24141613-2-42 

 

 

 

Költségelszámolás 

2016 

 

Sárkeresztúr Község részt vesz a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Programban. Így 

az 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról 44/D § (5) bekezdése kimondja, hogy két díjtényezős árat kell 

tartalmaznia az árajánlatnak, amely alapdíjból és ürítési díjból áll.  

 

- Az alapdíj:  

 
Sárkeresztúr Község részére kiajánlott alapdíj 2000 Ft + Áfa / év értékben a következő 
költségeket vettem számításba: 

• üzemeltetési költségeket: 40 % 

• számlázás és díjbeszedés költségek: 15 % 

• környezetvédelmi kiadások és ráfordítások költségei: 10 % 

• amortizáció és felújítás költségei: 35 % 
 

 
- Az ürítési díj: 

 
Sárkeresztúr részére kiajánlott ürítési díj 1496 Ft + Áfa / m3 értékben következő költségeket 
vettem számításba: 

• a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket: 80 % 

• a terület felhasználási egységtől függő költségeket tartalmazza: 20 % 
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2017. március 31.      

 

            

        

        Liquid Porter Kft 
          Bársony Zsolt 
              Ügyv. Ig. 
 

 

 

 


