
 
                               SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 

                             8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/523-623 
                               e-mail: sarkeresztur@gmail.com 
 

Kérem, hogy amennyiben az ülésen nem tud részt venni, azt a Polgármesteri Hivatal 

titkárságán jelezni szíveskedjen. 

MEGHÍVÓ 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2018. JANUÁR 25-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) 15.00 ÓRAI KEZDETTEL 
 

 tartja soron következő nyilvános ülését, amelyre meghívja, és megjelenésére feltétlenül 
számít. 

 
 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal Tanácsterme. 

 
Napirendi pontok: 

 
1. Határozati javaslat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 

2. A Polgármester előző évben igénybe vett szabadságának, éves szabadságtervének, 
valamint éves cafetéria keretösszegének megállapítása  
Előterjesztő: dr. Ambrózi Sándor jegyző 
 

3. Rendelet-tervezet a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint illetményalapjának 
megállapításáról 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 

4. A Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 

5. Határozati javaslat az ívóvíz-szolgáltató rendszer kapcsán Sárszentágota Község 
Önkormányzatával megkötendő megállapodásról 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 

6. Megállapodás-tervezet a Polgárőrség részére átadásra kerülő támogatásról 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 

7. Védőnői álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 

8. Egyebek, bejelentések 
 
Sárkeresztúr, 2018. január 19. 

 
 Csutiné Turi Ibolya 
 polgármester 
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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. január 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. 
 

Sor-
szám 

Határozat- 
szám 

Tárgy Határidő Felelős 
Megtett 

intézkedések 

1. 
143/2017. 
(XII.18.) 

A napirendi pontok és 
eseti 

jegyzőkönyvhitelesítő 
elfogadásáról 

Azonnal. 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. 

2. 
144/2017. 
(XII.18.) 

a lejárt határidejű 
határozatok 

végrehajtásáról 

Azonnal 
 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 

3. 
145/2017. 
(XII.18.) 

a képviselő-testület 2018. 
évi munkatervéről Folyamatos 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 

4. 
146/2017. 
(XII.18.) 

a 2018. évi belső 
ellenőrzési terv 
elfogadásáról 

azonnal 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. A 
szerződés 
aláírva. 

5. 
147/2017. 
(XII.18.) 

a Településképi Arculati 
Kézikönyv elfogadásáról 

Azonnal 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. Az 
előírt 

felületeken 
közzétéve. 

6. 
148/2017. 
(XII.18.) 

a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 
Társulási 

Megállapodásának 
módosításáról 

2017.  
december 31. 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. A 
határozati 
kivonat 

megküldve. 

7. 
149/2017. 
(XII.18.) 

a vételi 
szándéknyilatkozatok 
elfogadásáról szóló 
131/2017. (X.26.) 

határozat módosításáról 

Azonnal 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. 

8. 
150/2017. 
(XII.18.) 

„A magyar kultúráért és 
oktatásért” elnevezésű 
pályázati felhívásról 

2017. 
december 19. 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. A 
pályázat 

benyújtva. 

9. 
151/2017. 
(XII.18.) 

a Gerendási Háziorvosi és 
Egészségügyi Kft-vel 

megkötött 
feladatátvállalási 

megbízási szerződés 
időtartamának 

meghosszabbításáról 

2017. 
december 31. 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. A 
megállapodás 

aláírva. 

 
 



 
 
Sárkeresztúr, 2018. január 19. 

Csutiné Turi Ibolya sk. 
polgármester 

 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2018. (……) 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 
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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. január hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: A Polgármester előző évben igénybe vett szabadságának, 
éves szabadságtervének, valamint éves cafetéria keretösszegének 
megállapítása 
 
Előterjesztő: dr. Ambrózi Sándor jegyző 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
I. 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. § 
(1) bekezdése értelmében a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. A Kttv. 
ezen rendelkezése alkalmazandó a polgármesterre is. A törvény szerint a cafetéria-juttatás 
éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél (193.250- Ft), míg a felső 
értékhatárt a mindenkori költségvetési törvény adja meg, ez az elmúlt évekhez hasonlóan 
2018-ban is változatlanul 200.000 Ft. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az 
egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek 
megfizetésére is. 
 
Mivel a polgármester felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja, ezért 
minden évben szükséges a polgármester részére járó cafetéria-juttatás keretösszegének 
határozattal történő megállapítása, továbbá rendelkezni szükséges a cafetéria-juttatás 
igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének 
szabályairól is. A cafetéria szabályzat tekintetében a legkézenfekvőbb megoldás a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek járó cafetéria juttatás szabályait tartalmazó 
szabályzat alkalmazásának elrendelése. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak az 
alpolgármester cafetéria-juttatására is, azzal a különbséggel, hogy esetében a Képviselő-
testületnek csak a keretösszeg rendelkezésre állását kell megállapítania. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, majd a lenti Határozati 
javaslat 1. és 2. elfogadására. 
 

II. 
 

A Kttv. 225/C § (3) bekezdése alapján „minden év január 31-ig a jegyző által vezetett 
nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett 
szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell 
számítani”. A Kttv. szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra 
és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. 
 
A jegyző által vezetetett nyilvántartás alapján Csutiné Turi Ibolya polgármester a 2017. évben 
6 nap szabadságot vett igénybe a számára rendelkezésre álló 78 napból, így részére a 2018. 
évben mindösszesen 111 munkanap szabadság jár. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester szabadságáról szóló tájékoztatást a 
lenti Határozati javaslat 3. megszavazásával elfogadni szíveskedjenek. 
 

III. 
 

A Kttv. 225/C § (2) bekezdése értelmében a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület 
minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. 
 
A Kttv. fent idézett szabályának megfelelően Polgármester asszony az alábbi ütemezés szerint 
kívánja igénybe venni az éves a szabadságát: 
 

Hónap 
Tervezett 

szabadnapok száma 

Január 15 



Február 2 

Március 2 

Április 0 

Május 10 

Június 10 

Július 0 

Augusztus 0 

Szeptember 0 

Október 0 

November 0 

December 0 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szabadságtervet az alábbi határozati javaslat 4. 
elfogadásával jóváhagyni szíveskedjenek. 

 
Sárkeresztúr, 2018. január 19. 

 
dr. Ambrózi Sándor sk. 

jegyző 
 

 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 1. 
 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2018. (……) határozata 

 
a polgármester 2018. évi cafetéria-juttatási keretösszegének meghatározásáról 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 151. §-ában foglaltak alapján a polgármester részére a 2018. évben 
járó cafetéria-juttatás keretösszegét 200.000 forintban állapítja meg. A Képviselő-testület a 
polgármester részére járó cafetéria-juttatás igénybevételének részletes szabályai, 
elszámolásának rendje és visszatérítésének szabályai tekintetében a Sárkeresztúri 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó „Választható Béren Kívüli Juttatások 
(Cafetéria) Szabályzat” alkalmazását rendeli el. 
 
Felelős: dr. Ambrózi Sándor jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 2. 
 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2018. (……) határozata 

 
az alpolgármester 2018. évi cafetéria-juttatásáról 



 
Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a főállású 
alpolgármester részére járó cafetéria-juttatás költségvetési fedezete rendelkezésre áll. A 
Képviselő-testület az alpolgármester részére járó cafetéria-juttatás igénybevételének részletes 
szabályai, elszámolásának rendje és visszatérítésének szabályai tekintetében a Sárkeresztúri 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó „Választható Béren Kívüli Juttatások 
(Cafetéria) Szabályzat” alkalmazását rendeli el. 
 
Felelős: dr. Ambrózi Sándor jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 3. 
 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2018. (……) határozata 

 
a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának megállapításáról 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által vezetett 
nyilvántartásból megállapítja, hogy Csutiné Turi Ibolya polgármester a részére a 2017. évben 
járó 78 munkanap szabadságból 6 napot vett igénybe. A Képviselő-testület megállapítja, hogy 
a polgármestert az előző évben igénybe nem vett szabadsággal egybeszámítva a 2018. évben 
111 munkanap szabadság illeti meg. 
 
Felelős: dr. Ambrózi Sándor jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 4. 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2018. (……) határozata 
 

a polgármester 2018. évi szabadságtervének megállapításáról 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 2018. évi 
szabadságának ütemezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és Csutiné Turi Ibolya 
polgármester 2018. évi szabadságtervét azt az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

Hónap 
Tervezett 

szabadnapok száma 

Január 15 

Február 2 

Március 2 

Április 0 

Május 10 

Június 10 

Július 0 



Augusztus 0 

Szeptember 0 

Október 0 

November 0 

December 0 

 
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. január hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: Rendelet-tervezet a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, 
valamint illetményalapjának megállapításáról 
 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
I. 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdése 
szerint a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő 
alapilletményének legfeljebb 20%-a lehet községi önkormányzatoknál. Ugyanezen jogszabályhely (4) 
bekezdése értelmében „a helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést 
állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke 
legfeljebb 20%”.  
 
Az elmúlt években a Polgármesteri Hivatal dolgozói egységesen megkapták a 20%-os illetménykiegészítést, 
a bérek szinten tartásához a rendelet idei évre való megalkotása szükséges.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 

II. 
 
A 2017. évtől a központi költségvetésről szóló törvény lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat képviselő-
testülete rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott 
köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 
foglaltaktól eltérően – a költségvetési törvényben meghatározottnál magasabb összegben állapíthassa meg az 
illetményalapot. Ez az illetményalap 2008. óta, tehát immáron tíz éve változatlan, az összege 38.650- forint. 
A köztisztviselők ez idő alatt kizárólag a munkában eltöltött évek után, 2-3 évente bekövetkező 
illetményszorzó-növekedés folytán részesülhettek illetménynövekedésben, amely általában minimális 
mértékben, az illetményalap 0,1-0,3-szorosával növeli meg az illetményt. Az illetményemelésnek ezen 
módja az elmúlt években az infláció követéséhez sem volt elégséges. Sajnos az illetményalap központi 
megemelésére nem látszik szándék. 
 
A tavalyi év során még nem merült fel, hogy éljünk az alapilletmény megemelésének lehetőségével, azonban 
az elmúlt két évben a garantált bérminimum (amely a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve 
középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére jár) megemelése 
olyan mértékben felborította a Polgármesteri Hivatal bértábláját, ami már felveti ennek szükségességét. Az 
idei évtől ugyanis a garantált bérminimum összege 180.500- forintra emelkedett, ezáltal a középfokú 
végzettséggel rendelkező köztisztviselők illetménye gyakorlatilag ugyanannyi, esetenként (a 
nyelvvizsgapótlékban részesülők esetében) magasabb lett, mint a felsőfokú végzettséggel rendelkező 
dolgozók illetménye.  
 
Amennyiben szeretnénk anyagilag is elismerni a magasabb iskolai végzettséget, biztosítva ezzel a 
Polgármesteri Hivatalban az ezzel járó magasabb szakértelem meglétét és megtartását, úgy az idei évben már 
szükségessé válik a köztisztviselői illetményalap megemelése. A javaslatban szereplő illetményalap 45.000 
forint, amely már biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők bérének az olyan fokú megemelését, 
amely kifejezi a megszerzett iskolai végzettség és az elvégzett munka megbecsülését a munkáltató részéről. 
A törvény által az illetményalap megemeléséhez előírt saját forrás rendelkezésre áll, és az illetmények az – 
idei évben megemelt összegű – általános normatívában elszámolhatók. Az illetményalap megemelésének 
elfogadása esetén az idei évi költségvetési rendelet már a módosított értékekkel kerülhet előterjesztésre a 
februári ülésen. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására, és a köztisztviselők illetményalapjáról szóló 
rendelet-tervezet elfogadására. 
 
Sárkeresztúr, 2018. január 19. 

 
Csutiné Turi Ibolya sk. 

polgármester 



Tervezet! 

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

önkormányzati rendelete 
 

a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi 
illetménykiegészítéséről 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következő rendeletet alkotja. 
  
1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évre 
illetménykiegészítést állapít meg a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére, amelynek mértéke a köztisztviselő 
alapilletményének 20%-a. 
 
2. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évre 
illetménykiegészítést állapít meg a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
középfokú végzettségű köztisztviselők részére, amelynek mértéke a köztisztviselő 
alapilletményének 20%-a. 
 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 
 Csutiné Turi Ibolya dr. Ambrózi Sándor 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 
kihirdettem. 
 
 
Sárkeresztúr, 2018. ……………..hó ……nap 
 
 
 dr. Ambrózi Sándor 
 jegyző 



Tervezet! 

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

önkormányzati rendelete 
 

a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi 
illetményalapjáról 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárkeresztúri Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a 2018. évben 45.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
2. § Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Csutiné Turi Ibolya dr. Ambrózi Sándor 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 
kihirdettem. 
 
 
Sárkeresztúr, 2018. …………….. hó ……nap 
 
 
 dr. Ambrózi Sándor 
 jegyző 



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

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

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. január hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: A Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester  
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése előírja, hogy a 
települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a rendeltetésszerű 
helyiséghasználatra és a további feltételek biztosítására vonatkozóan megállapodást köt. A 
megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az 
alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. 
 
A jelenleg hatályban lévő, a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Együttműködési Megállapodás a jelen előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Együttműködési Megállapodást áttekinteni, és 
az esetleges módosítási javaslataikat ismertetni szíveskedjenek. Amennyiben ilyen javaslat 
nem merül fel, úgy kérem, hogy a lenti nemleges határozati javaslatot szíveskedjenek 
elfogadni. 
 
Sárkeresztúr, 2018. január 19. 
 

 
Csutiné Turi Ibolya s.k 

polgármester 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2018. (……) határozata 

 
a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 

felülvizsgálatáról 
 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta, és úgy határoz, 
hogy azt módosítani nem kívánja. A Képviselő-testület felkéri a Sárkeresztúri Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy amennyiben a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részéről az Együttműködési Megállapodás módosításának igénye felmerül, azt 
a Képviselő-testület ülésén előterjeszteni szíveskedjen. 
 
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
Határidő: azonnal 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 
 
amely létrejött egyrészről Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34., törzskönyvi azonosító szám: 727343, adószám: 15727347-1-07, 

bankszámla szám: 11600006-00000000-25851102 (képviseli: Csutiné Turi Ibolya 

polgármester), 

másrészről a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzata 8125 Sárkeresztúr, Fő u. 

34. törzskönyvi azonosító szám: 763370, adószám: 15763370-1-07, bankszámla szám: 

11600006-00000000-53216979 (képviseli Kovács János elnök)  között az alábbi feltételekkel: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) és a Sárkeresztúri 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 

együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 

 

A megállapodás a következő jogszabályok alapján készült: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet, 

- a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény, 

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény: 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos 

végrehajtási feladatok ellátása (80. § (1-2) 

- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 

előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök 

és határidők kijelölésével, (80. § (3) a)  

- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi 

önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai 

teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését, (80. § (3) b) 

- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 

kötelezettségekre, (80. § (3) c) 

- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 

dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (80. § (3) d). 
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1/a. Az együttműködő felek az alábbi feladatok elvégzését határozzák el, mely során 

       kölcsönösen együttműködnek: 

- Az együttműködő felek célul tűzik ki, hogy a helyi programok szervezésébe a 

nemzetiségi önkormányzatot is bevonják, hogy így olyan programok szülessenek, 

melyek alkalmasak a roma nemzetiségűek munkakörülményeinek javítására. 

- Kiemelt figyelmet fordítanak a roma nemzetiségűek közmunka programba való 

bevonására. 

- Az együttműködő felek a roma nemzetiségűek munkaerő piacra történő 

visszahelyezését célzó programok létrehozására törekszenek, melyeket partneri 

együttműködésben valósítanak meg. A programok aktív korúak felzárkóztató 

képzését, versenyképes szakmai képzését és foglalkoztatási projektek létrehozását 

érintik. 

 

1/b. Az együttműködés megvalósulása érdekében 

a nemzetiségi önkormányzat vállalja, hogy: 

- A nemzetiségi önkormányzat biztosítja az önkormányzatot arról, hogy az 

együttműködés alapját szolgáló információkat az önkormányzattal megosztja. 

- Az önkormányzat által készített pályázatok véleményezésében és annak 

kidolgozásában részt vállal, a pályázat sikeres elbírálása esetén a projekt 

megvalósításában feladatot vállal. 

- A nemzetiségi önkormányzat vállalja, hogy tevékenysége során a nemzetiséghez 

tartozók felé olyan felvilágosító munkát végez, amely elősegíti a roma nemzetiséghez 

tartozó emberek szociális mobilitását, integrációját a többségi társadalomhoz, valamint 

a közmunka programokban történő mozgósítást, létszámfeltöltést és a közmunka 

programokba történő sikeres bevonását szolgálja. 

- A nemzetiségi önkormányzat ügyfélszolgálati irodát tart fenn, ahol a település lakosai 

részére teljes körű felvilágosítást nyújt, valamint segítséget ad a szociális ellátásokhoz 

való hozzájutásban, hivatalos ügyeik intézésében, elhelyezkedésben. 

az önkormányzata vállalja, hogy: 

- Évente legalább egy alkalommal a hátrányos helyzetű helyi lakosok foglalkoztatási 

helyzetét a képviselő testület napirendjére tűzi. 

- Szükség szerint évente két alkalommal koordináló értekezletet hív össze, melynek 

feladata az év közben végzett munka értékelése, valamint a következő évi feladatok 

meghatározása. 
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- A foglalkoztatási programok kidolgozásához segítséget nyújt és a lehetőségei 

függvényében ingatlant biztosít a program megvalósulásához, illetve pénzügyi 

támogatást nyújt. 

- Támogatja azon civil szervezeteket, akik a helyi foglalkoztatás javítása érdekében 

közösségi vállalkozást vagy közhasznú foglalkozást valósítanak meg. 

- Az önkormányzata pénzügyi lehetőségeinek függvényében a hatályos jogszabályok 

keretei között finanszírozza a fenti célok elérésére alkalmas programok 

megvalósulását. 

 

2) A nemzetiségi önkormányzat működése, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása 

Az önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában 

biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a nemzetiségi 

önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint: 

- Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat kizárólagos használatába ad két, a 

nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 

felszerelt irodahelyiséget az Önkormányzat tulajdonát képező, Sárkeresztúr, Széchenyi 

utca 16. szám alatti ingatlanban. A helyiségekhez, továbbá azok infrastruktúrájához 

kapcsolódó rezsiköltséget és fenntartási költségeket az önkormányzat viseli. Az 

önkormányzat továbbá lehetővé teszi a nemzetiségi önkormányzat részére az 

önkormányzati intézményekben a nemzetiségi önkormányzat kötelező feladataival 

összefüggő rendezvényeinek ingyenes megszervezését az adott intézmény 

házirendjéhez igazodva. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie 

az elnöknek az intézmény vezetőjével. 

- A képviselő-testület biztosítja a nemzetiségi önkormányzat kérésének megfelelően a 

működéséhez szükséges postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok 

ellátását. 

- A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző 

vesz részt. 

- A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző az önkormányzat polgármesteri 

hivatalának gazdasági vezetőjén keresztül biztosítja.  

- A nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések 

kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a 

jegyző az önkormányzat polgármesteri hivatalának titkársági ügyintézőjén keresztül 

biztosítja. 
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3) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes 

információk ismeretében a jegyző megbízásából a gazdasági vezető folytatja le az egyeztetést 

a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a nemzetiségi önkormányzat következő évével 

kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb információkat. Az egyeztetést a költségvetési törvény 

kihirdetését követő 10 napon belül kell megkezdeni. A jegyző a gazdasági vezető 

közreműködésével készíti elő a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának 

tervezetét. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló 

határozatában elfogadja a nemzetiségi önkormányzat költségvetését. 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megállapított bevételi és kiadási 

előirányzatainak részletezéséről elemi költségvetést készít a gazdasági vezető, melyet az 

elnök hagy jóvá. 

 

4) A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül 

többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül 

átcsoportosítást hajt végre, egyéb esetben negyedévenként köteles módosítani a 

költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a gazdasági vezető az elnök kérésére készíti 

elő. 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatai a nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók. 

 

5) Információszolgáltatás a költségvetésről 

A nemzetiségi önkormányzat a költségvetésének, továbbá költségvetésének módosításáról 

szóló határozatában foglaltak alapján felhatalmazza az elnököt, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat döntéséről haladéktalanul tájékoztassa a gazdasági vezetőt, aki a döntésben 

foglaltak alapján, a jogszabályban előírt határidőben, ellátja a költségvetésről és a 

zárszámadásról, továbbá az ezzel kapcsolatos, az államháztartás működési rendjére 

vonatkozó jogszabályok szerinti adatszolgáltatási teendőket. 

 

6) A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

A nemzetiségi önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves 
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költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési 

beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal. A 

beszámoló tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak 

időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, 

valamint az önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. 

 

Az elnök a fentiekre kiterjedően a gazdasági vezető útján az önkormányzatnak a beszámolási 

kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testületének a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának időarányos 

teljesítéséről. 

 

7) A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje. A költségvetési határozat 

végrehajtása 

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 

jegyző a gazdasági vezető útján látja el. 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jelen megállapodás szerint 

történik. 

 

8) Kötelezettségvállalás rendje 

A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása 

(végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag 

Kovács János elnök, távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén 

Németh István elnökhelyettes jogosult. 

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 

rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. 

Kötelezettségvállalás 100.000 forint felett csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után 

történhet. 

 

9) Utalványozás rendje 

A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 

elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Kovács János elnök, 

távollétében, vagy összeférhetetlensége, érintettsége esetén Németh István elnökhelyettes 

jogosult. Utalványozni csak érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás 

után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor. 
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10) Szakmai teljesítésigazolás 

A nemzetiségi önkormányzatnál az okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell a 

kiadások-bevételek jogosságát, összegszerűségét, a szerződés, megállapodás teljesítését 

(szakmai teljesítésigazolás). A szakmai teljesítésigazolás a kiadás utalványozása előtt történik 

és az érvényesítés alapja. Az igazolást annak a személynek kell végeznie, aki a szakmai 

teljesítésről információval rendelkezik. Szakmai teljesítésigazolásra Kovács János elnök, 

távollétében, vagy összeférhetetlensége, érintettsége esetén Németh István elnökhelyettes 

jogosult.  

 

11) Ellenjegyzés rendje 

A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzését a jegyző által megbízott 

gazdasági vezető, Halász Zoltánné végzi. 

Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint jogszerűségének 

ellenőrzésére irányul. 

 

Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az 

a személy, aki ezt a tevékenységét a maga javára látná el. 

 

12) Érvényesítés rendje 

Az érvényesítést a jegyző által megbízott gazdasági vezető, Halász Zoltánné végzi. 

 

13) A nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlája 

A nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba 

vételével és adószám igénylésével kapcsolatos teendők ellátásában a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke Kovács János együttműködni köteles Halász Zoltánné gazdasági 

vezetővel, aki a mindenkori jogszabályokban előírt határidőket köteles betartani. 

A nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma: 11600006-00000000-53216979, amelyet 

az Erste Bank Nyrt. székesfehérvári fiókja vezet. 

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 

pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos használatára 

megnyitott - számlán bonyolódik. 

A nemzetiségi önkormányzat működésének helyi önkormányzattól eredő támogatását a 

nemzetiségi önkormányzat a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben 

meghatározottak szerint kapja meg átutalással.  
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14) Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

A polgármesteri hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a 

helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 

statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében 

az elnök a felelős. 

 

15) Kontrollrendszer  

A nemzetiségi önkormányzatnak a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet által előírt kötelezettségeit az 

önkormányzat a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal útján, a Hivatal vonatkozó 

szabályzatainak és kontrollrendszerének a nemzetiségi önkormányzatra történő 

kiterjesztésével biztosítja. A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzést önállóan 

működteti. 

 

Az együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. 

 

Az együttműködési megállapodást Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 10/2015. (II. 13.) számú határozatával, míg a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. (II. 13.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

Az együttműködési megállapodás 1. számú módosítását Sárkeresztúr Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2016 (IV. 28) számú határozatával, míg a 

Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2016. (IV. 29) számú 

határozatával hagyta jóvá. 

 
 
 
Sárkeresztúr, 2016. május 12. 

 
 
 

Csutiné Turi Ibolya 
polgármester 

Kovács János 
elnök 

 



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

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

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. január hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: Határozati javaslat az ívóvíz-szolgáltató rendszer kapcsán 
Sárszentágota Község Önkormányzatával megkötendő megállapodásról 
 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester  
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Sárkeresztúr és Sárszentágota települések résztulajdonában lévő 1/52. Sárkeresztúr-
Sárszentágota ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-25344-1-002-00-05) víziközmű rendszerrel 
kapcsolatban arról tájékoztatta a Fejérvíz Zrt. Sárkeresztúr Község Önkormányzatát, mint 
ellátásért felelősök nevében eljárót, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény (Vksztv.) 5/G §-a alapján a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében 
a víziközmű tulajdonosoknak a jogaik gyakorlásáról megállapodást kell kötniük. A 
megállapodásban meg kell határozni a víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök jogait és 
kötelezettségeit, ki kell választani az ellátásért felelősök közül az ellátásért felelősök 
képviselőjét. Az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét a Vksztv. 5/G.§ (2) bekezdése 
szerint egyszerű többséggel kell meghatározni úgy, hogy az érintett ellátásért felelősök 
szavazati aránya a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltség nettó könyv szerinti 
értékének megfelelően kell, hogy alakuljon.  
 
Önkormányzatunk ilyen megállapodással jelen pillanatban még nem rendelkezik. A feladatra a 
jogszabály konkrét határidőt nem jelöl meg, de várható, hogy a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivatal a megállapodás meglétét ellenőrizni fogja, és ha mulasztást állapít 
meg, akár bírságot is szabhat ki. A tavalyi év során már érkezett ezzel kapcsolatos adatkérés a 
Hivatal részéről, így várható, hogy az idei évben a szerződés meglétét ellenőrizni fogják. 
 
A törvény a következőképpen rendelkezik: 
 

5/G. § (1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik (a 
továbbiakban: közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer), akkor az 
érintettek az ellátásbiztonság követelménye érdekében írásban megállapodnak 
 

a) a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban e törvényben és végrehajtására kiadott 
jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről, 
 
b) az ellátásért felelősök képviseletéről. 
 

(2) Az ellátásért felelősök az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást egyszerű 
többséggel hozzák meg, ahol a szavazati arány az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren 
fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó könyv szerinti értékének megfelelően alakul. 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást az ellátásért felelősök képviselője az 
aláírástól számított 30 napon belül megküldi a Hivatalnak és a víziközmű-szolgáltatónak. 
 
(4) Ha az (1) bekezdésben meghatározott kérdésben a (2) bekezdés szerint azonos szavazati 
arány alakul ki, a döntést a tárgyév január 1-jén legnagyobb felhasználói egyenértékkel 
rendelkező ellátásért felelős szavazata határozza meg. 
 
(5) A közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer tulajdonosai eltérő 
megállapodás hiányában a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségük nettó 
könyv szerinti értéke arányában viselik az ellátásért felelős számára meghatározott 
feladatokkal járó terheket. 

 
Az előterjesztés mellékleteként található megállapodás-tervezet alapját a Fejérvíz Zrt. által 
előkészített szerződéstervezet adja, és a helyi viszonyokra alkalmazva nyerte el végleges 
formáját. A tervezetet egyeztettük Sárszentágota Község Önkormányzatával is, ők várhatóan a 
február hónapban esedékes ülésen fogják tárgyalni a kérdést. 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megállapodás tervezét áttekinteni, és a lenti 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Sárkeresztúr, 2018. január 19. 
 

 
Csutiné Turi Ibolya s.k 

polgármester 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2018. (……) határozata 

 
az I/52. Sárkeresztúr-Sárszentágota ivóvízszolgáltató rendszer-V megnevezésű víziközmű-

rendszer működtetésének biztonsága érdekében megkötendő megállapodásról 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az I/52. Sárkeresztúr-Sárszentágota 
ivóvízszolgáltató rendszer-V megnevezésű víziközmű-rendszer működtetésének biztonsága 
érdekében Sárszentágota Község Önkormányzatával megkötendő megállapodás tervezét 
megismerte, és azt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A Képviselő-testület felkéri a 
jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa Sárszentágota Község Önkormányzatát, továbbá, hogy a 
megállapodást annak aláírását követő 30 napon belül küldje meg a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivatal részére. 
 
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester, dr. Ambrózi Sándor jegyző 
Határidő: 2018. február 28. 
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MEGÁLLAPODÁS 
 

- az I/52. Sárkeresztúr-Sárszentágota  ivóvízszolgáltató rendszer-V megnevezésű és 11-25344-1-002-00-05 

hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer működtetésének biztonsága érdekében - 

 
mely létrejött egyrészről Sárkeresztúr Község Önkormányzata (cím: 8125 Sárkeresztúr, Fő utca 34, 
törzsszám: 727343, képviseli: Csutiné Turi Ibolya polgármester),  
 
másrészről Sárszentágota Község Önkormányzata (cím: 8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1, 
törzsszám: 727552, képviseli: Sebestyén Zoltán polgármester) mint Ellátásért Felelősök között az 
alábbi feltételek mellett. 
 
1. Ellátásért Felelősök kijelentik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

(a továbbiakban: Vksztv.) szerint tulajdonosai az I/52. Sárkeresztúr-Sárszentágota  
ivóvízszolgáltató rendszer-V víziközmű-rendszernek. Jelen megállapodás tárgya az Ellátásért 
felelős önkormányzatok közös tulajdonában lévő vízellátó rendszerrel kapcsolatban az Ellátásért 
felelős önkormányzatok számára meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése 
módjának meghatározása. 
 

2. Ellátásért Felelősök kijelentik, hogy a helyi önkormányzatok tulajdonában álló víziközmű a 
nemzeti vagyonról szóló törvény alapján helyi önkormányzati vagyon korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonát képzi. Ennek alapján az Ellátásért felelősök kinyilvánítják, hogy a 
tárgyi víziközmű rendszeren a jogok és kötelezettségek Sárkeresztúr és Sárszentágota települések 
önkormányzatait illetik és terhelik.  
 

3. A települési önkormányzatoknak, mint Ellátásért felelősöknek kötelessége és joga gondoskodni a 
közműves ivóvíz ellátásról a tárgyi ivóvízellátó víziközmű-rendszeren. Ellátásért Felelősök 
kölcsönösen kijelentik, hogy a Vksztv-ben és a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezésein 
túl az ellátásért felelősök számára meghatározott jogokat és kötelezettségeket a víziközmű-
üzemeltetési jogviszony alapjául szolgáló bérleti-üzemeltetési szerződés határozza meg.  
 

4. Ellátásért Felelősök a Vksztv. 5/G § (1) bekezdés b) alapján kijelentik, hogy a víziközmű-
rendszerre vonatkozóan Sárkeresztúr Község Önkormányzatát jelölik ki, mint képviseletükben 
eljáró Ellátásért Felelőst (a továbbiakban: Képviselő). Ellátásért Felelősök megállapodnak 
abban, hogy a I/52. Sárkeresztúr-Sárszentágota  ivóvízszolgáltató rendszer-V víziközmű-rendszer 
működtetésével kapcsolatos határozataikat egyszerű többséggel hozzák, ahol a szavazati arányt az 
ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó könyv szerinti 
értéke határozza meg. A döntéshozatali rend vonatkozik jelen megállapodás elfogadására és 
módosítására is. Ellátásért Felelősök megállapodnak abban, hogy esetleges szavazati arány 
egyenlőség esetén döntésüket a tárgy év január 1-jén legnagyobb felhasználói egyenértékkel 
rendelkező Ellátásért felelős szavazata határozza meg. 
  

5. Az Ellátásért felelős önkormányzatok a számukra meghatározott jogokat és kötelezettségeket 
képviselő-testületi ülésen meghozott határozat útján gyakorolják. Az Ellátásért felelős 
önkormányzatok minden olyan határozatukat, mely alapján a Képviselő köteles harmadik 
személyek irányában az Ellátásért felelős önkormányzatokat képviselni, a Képviselő által 
számukra meghatározott időpontig kötelesek megküldeni a Képviselőnek. 
 

6. Az Ellátásért felelős önkormányzatok a közigazgatási területüket érintő ügyek esetében (például: 
gerincvezeték bővítés), ügygazdaként kezelik az ügyet, e körben elvégzik a szükséges 
adminisztrációs és egyéb feladatokat (dokumentumok másolása, postázása, e-mail úton történő 
elküldése), megkeresik az Ellátásért felelős többi önkormányzatot, indítványozzák az Ellátásért 
felelős önkormányzatok döntését és az eljárás lezárásaként, valamennyi Ellátásért felelős 
önkormányzat határozatát megküldik a Képviselőnek, aki a határozatok alapján megállapítja, az 
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ellátásért felelős tulajdonosok határozatai alapján a szavazatok arányát és a 4. pont szerinti 
döntést.  
 

7. A tervezett felújítási és rekonstrukciós munkák, illetve az esetleges havária esemény 
következtében szükségessé váló munkák költségviseléséről Felek az alábbiakban állapodnak meg: 
 

A mindkét település által használt létesítmények (vízműtelepek és hálózati főművek) 
tekintetében a költségviselés alapjául az üzemeltetés megkezdésétől göngyölített 
településenkénti értékesített vízmennyiségek arányát tekintik, s ennek arányában a 
használatban érdekelt önkormányzatok vállalják a tárgyi munkák finanszírozását. E körbe 
tartoznak a vízműtelepek, továbbá valamennyi hálózati irányítástechnikai és 
vegyszeradagoló eszköz, berendezés. 
 

Értékesítés (m3) arányok %

Sárkeresztúr 426 831 62,96%

Sárszentágota 251 148 37,04%

Összesen: 677 979 100,00%

Ellátott település
Halmozott 2010-2016

 

A csak egy települést kiszolgáló létesítményekre vonatkozóan a finanszírozó önállóan az 
érintett település. 

A fenti táblázatban a 2010-2016. évek göngyölített értékesített vízmennyiségei, illetve 
azok arányai vannak feltüntetve.  Az adatokat az üzemeltető FEJÉRVÍZ Zrt. minden 
évben az előző lezárt évi adatok alapján megküldi március 31-ig. 

 
8. Új létesítmények tulajdonba vételére Felek az alábbiakban állapodnak meg, (függetlenül attól, 

hogy ki a beruházó és milyen forrásból valósul meg): 
• A több település által is használt létesítmények az eredeti vagyonarány szerint 

osztatlan közös vagyonként, 
• A csak egy települést kiszolgáló létesítmények az adott település önálló vagyonaként 

kerülnek tulajdonba vételre. 

 

Ez a megállapodás hat - egymással teljesen megegyező tartalmú - példányban készült. Alkalmazása 
során figyelembe kell venni különösen a Vksztv, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény rendelkezéseit. 

A megállapodás hatályba lépése: a megállapodást utolsóként elfogadó Ellátásért felelős döntésének 
meghozatalát követő nap. 

 
Felek a fenti szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Sárkeresztúr, 2018. ………… 

 
 

………………..………………….. 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

képv.: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
Ellátásért felelős 

Sárszentágota, 2018. ………… 
 
 

………………..………………….. 
Sárszentágota Község Önkormányzata 

képv.: Sebestyén Zoltán polgármester Ellátásért 
felelős 
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Jelen szerződést Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ……………..  számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen szerződést Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ……………..  számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
 



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

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

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. január hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: Megállapodás-tervezet a Polgárőrség részére átadásra 
kerülő támogatásról 
 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester  
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tavaly december végén kaptunk tájékoztatást arról, hogy – külön pályázat és támogatási 
kérelem nélkül – 250.000 forint értékű támogatást kapott az Önkormányzat, amelyet a 
támogatói okiratban foglaltak szerint a helyi közbiztonság javításának érdekében támogatás 
nyújtására használhat fel, tehát azt a helyi Polgárőrség részére kell átadni. A támogatás 
felhasználásának határideje 2018. június 30. A támogatás nyújtására irányuló szerződésben 
rögzíteni kell a feladatellátás megvalósításának a támogatói okirattal összhangban álló 
szabályait is, így a támogatás nyújtására irányuló szerződésnek tartalmaznia kell azon 
feltételeket és kötelezettségeket is, amelyeket a Kedvezményezett részére a támogatói okiratban 
okirat előír. 
 
A támogatói okiratban foglalt követelmények szerinti támogatási megállapodás tervezete a 
jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezet 
áttekinteni, és a lenti határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Sárkeresztúr, 2018. január 19. 
 

 
Csutiné Turi Ibolya s.k 

polgármester 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2018. (……) határozata 

 
a Sárkeresztúri Polgárőr Egyesület támogatásáról 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Belügyminisztérium által az Önkormányzat mint kedvezményezett számára a helyi 
közbiztonság javításának érdekében nyújtott 250.000 forint vissza nem térítendő költségvetési 
támogatás összegét a Sárkeresztúri Polgárőr Egyesület részére átadja azzal, hogy a támogatás 
nyújtásának részletes feltételeit a jelen határozat mellékeltét képező megállapodás szerinti 
tartalommal állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 
 

 
 



1 
 

MEGÁLLAPODÁS 
- támogatás nyújtásáról - 

 
amely létrejött egyrészről Sárkeresztúr Község Önkormányzata (cím: 8125 Sárkeresztúr, Fő 
utca 34, törzsszám: 727343, képviseli: Csutiné Turi Ibolya polgármester) mint Támogató (a 
továbbiakban: Támogató), 
 
másrészről a Sárkeresztúri Polgárőr Egyesület (8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34, bankszámlaszám: 
11736147-21426502, képviseli: Nagy Lajos elnök) mint Támogatott (a továbbiakban: 
Támogatott) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. 
 

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Sárkeresztúr Község Önkormányzata a 
Belügyminisztérium BMÖGF/944-2/2017. iktatószámú Támogatói Okiratában (a 
továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint 250.000 forint vissza nem térítendő 
költségvetési támogatásban részesült a helyi közbiztonság javításának érdekében. A 
Támogatói Okirat értelmében a támogatás összege a helyi polgárőrség támogatására 
fordítandó, erre való tekintettel kötik meg Felek a jelen megállapodást. 

2. Az 1. pontban foglaltak előre bocsátását követően Támogató 250.000 forint összegű 
támogatásban részesíti a Támogatottat, amely a Támogatói Okiratban foglalt támogatás 
teljes összegének átadásával valósul meg. Támogatott a támogatást a jelen szerződés 
aláírásával elfogadja. 

3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználási határideje 2018. június 30. 
4. Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a polgárőr egyesületnek a 

polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 
(a továbbiakban: Ptv.) 3. § (1) bekezdésében foglalt alapfeladatai ellátásához – így 
különösen a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való 
közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a közúti baleset 
helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében 
jelzőőri tevékenység ellátásához – továbbá a Ptv. 3. § (2) bekezdés a)-j) pontjaiban 
felsorolt, az (1) bekezdésben foglalt polgárőri tevékenységen túlmenően kiegészítő 
feladatként önkéntes közreműködésen alapuló feladatok ellátásához kapcsolódó 
működési költségekre használja fel. 

5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás felhasználásával kapcsolatban a területi polgárőr 
szövetséggel előzetesen egyeztetést folytat le. 

6. Támogatott vállalja, hogy a támogatás felhasználását követő 90 (kilencven) napon belül, 
de legkésőbb 2018. szeptember 15-ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be papír 
alapon egy eredeti példányban a Támogató részére, amelyben szöveges indokolással, 
szükség esetén fényképes dokumentációval, a kötelezettségvállalás és teljesítés 
dokumentumaival, így különösen a felhasználási határidőn belül keletkezett, 
pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, tárgyi eszköz beszerzés esetén 
a könyvviteli nyilvántartásba vételt igazoló dokumentummal alátámasztottan beszámol 
a támogatási összegnek a jelen okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű 
felhasználásáról. 

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása során a 
kapott támogatásból a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére 
vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban 
kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. 

8. Támogató a jelen szerződés szerinti támogatást a megállapodás aláírását követő nyolc 
napon belül átutalja Támogatottnak a fent megjelölt bankszámlájára. 
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9. Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba. 
10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Támogatói Okirat, a Ptv, valamint 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 

11. Jelen megállapodás megkötése Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2018. (…) határozatában foglaltak alapján történt. 

 
Szerződő felek jelen szerződést – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését 
követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
Sárkeresztúr, 2018. január … 
 
 

.............................................................. 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

képviseli: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
Támogató 

.............................................................. 
Sárkeresztúri Polgárőr Egyesület 

képviseli: Nagy Lajos elnök 
Támogatott 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
………………………………. 


