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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. március hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: Megüresedett képviselői mandátum betöltése, valamint a 
képviselő-testület bizottságai tagságával kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Mint az mindannyiunk előtt sajnálatosan ismert, László Istvánné képviselő asszony 2018. 
február 3. napján elhalálozott. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 29. § (1) bekezdése értelmében az 
önkormányzati képviselő halálával a képviselői megbízatás megszűnik. 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
21. § (1) bekezdése értelmében, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik 
meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A 2014. október 12-én megtartott 
helyi önkormányzati választás eredménye értelmében a következő legtöbb szavazatot elért 
jelölt Kovács Györgyné független jelölt volt, aki írásban akként nyilatkozott, hogy a 
képviselői megbízatást vállalja. 
 
A Helyi Választási Bizottság 2018. március 20-án megtartotta ülését, ahol akként határozott, 
hogy a megüresedett mandátumot Kovács Györgyné részére kiadja. A képviselőnek az Mötv. 
alapján esküt kell tennie képviselő-testület ülésén, ezt követően az ülésen képviselőként vesz 
részt. 
 
Tekintettel arra, hogy elhunyt képviselőtársunk a képviselő-testület mindhárom bizottságában 
szerepet vállalt, így – a képviselői eskü letételét követően – szükséges a bizottságok tagságát 
is rendezni a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt bizottsági létszámok figyelembe 
vételével. 
 
Szintén döntést igénylő kérdés az egyik állandó jegyzőkönyv-hitelesítő személye, hiszen 
László Istvánné képviselőtársunk ezt a feladatot is ellátta. 
 
Sárkeresztúr, 2018. március 23. 

 
 

Csutiné Turi Ibolya sk. 
polgármester 
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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. március 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. 
15/2018. 

(I.31.) 

A napirendi pontok és 
eseti jegyzőkönyv-

hitelesítő elfogadásáról 
Azonnal 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 

2. 
16/2018. 

(I.31.) 

Közbeszerzési eljárás 
lebonyolítójának 
kiválasztásáról 

Azonnal 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. A 
szerződés aláírva. 

3. 
17/2018. 

(I.31.) 

A polgármesteri hivatal 
energetikai 

korszerűsítésre irányuló 
közbeszerzés ajánlati 

felhívása és 
dokumentációja 
elfogadásáról, 

ajánlattételre felkérendő 
cégekről 

2018.február 2. 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. Az 
ajánlattételi felhívás 
megküldésre került 

a cégeknek. 

4. 
18/2018. 

(I.31.) 

A polgármesteri hivatal 
energetikai 

korszerűsítésre irányuló 
közbeszerzés becsült 

értékének és fedezetének 
megállapításáról 

Azonnal 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. 

5. 
19/2018. 

(I.31.) 

A közbeszerzési eljárás 
bíráló bizottságának 

megválasztásáról 
Azonnal 

dr. Ambrózi 
Sándor jegyző 

Elfogadva. 

6. 
20/2018. 

(I.31.) 

az AGR-ENERGY 
Fejlesztő, Szervező és 

Befektető Kft. 
megbízásáról 

  Elfogadva. 

7. 
21/2018. 
(II.15.) 

A napirendi pontok és 
eseti jegyzőkönyv-

hitelesítő elfogadásáról 
Azonnal 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 

8. 
22/2018. 
(II.15.) 

A lejárt határidejű 
határozatok 

végrehajtásáról 
Azonnal 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 

9. 
23/2018. 
(II.15.) 

A költségvetési 
kitekintő határozat 

elfogadásáról 
Azonnal 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 



10. 
24/2018. 
(II.15.) 

A szavazatszámláló 
bizottság 

megválasztásáról 
Folyamatos 

dr. Ambrózi 
Sándor jegyző 

Elfogadva. 

11. 
25/2018. 
(II.15.) 

A képviselői 
vagyonnyilatkozatok 

leadásáról 
Azonnal 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 

12. 
26/2018. 
(II.15.) 

László Istvánné képviselő 
asszonyról való 

megemlékezésről 
Azonnal 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 

13. 
27/2018. 
(II.15.) 

A tornaterem használati 
szerződéséről 

Azonnal 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. A 
szerződés aláírva. 

14. 
28/2018. 
(II.15.) 

A Társulási 
Megállapodás 
módosításáról 

2018. február 
28. 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. A 
határozati kivonat 
megküldve Sárosd 

Nagyközség 
Önkormányzatának. 

15. 
29/2018. 
(II.15.) 

Jogalkotási 
hozzájárulásról 

Azonnal 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. A 
határozati kivonat 
megküldve Sárosd 

Nagyközség 
Önkormányzatának. 

16. 
30/2018. 
(II.15.) 

A 2018. évi összesített 
közbeszerzési terv 

elfogadásáról 
Folyamatos 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. Feltöltve 
a közbeszerzési 

adatbázisba. 

17. 
31/2018. 
(II.15.) 

a Sárkeresztúr belterület 
703 helyrajzi számú 

ingatlan felajánlásáról 
Azonnal 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. A 
határozati kivonat 
az érintetteknek 

megküldve. 

18. 
32/2018. 
(II.15.) 

Haszonkölcsön szerződés 
megkötéséről 

2018. március 
31. 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. A 
szerződés aláírva.  

19. 
33/2018. 
(II.15.) 

Haszonkölcsön szerződés 
megkötéséről 

2018. március 
31. 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. A 
szerződés aláírva. 

20. 
34/2018. 
(II.15.) 

Hosszú Nagy Út 
Szociális Szövetkezet 

ajánlatáról 
Azonnal 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. A 
határozati kivonat 

megküldve a 
Hosszú Nagy Út 

Szociális 
Szövetkezetnek. 

21. 
35/2018. 
(II.15.) 

az Apostol együttes 
felkéréséről 

2018. március 
31. 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 
Szervezés alatt. 

22. 
36/2018. 
(II.15.) 

Zárt ülés elrendeléséről Azonnal 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. 

23. 
37/2018. 
(II.15.) 

A napirendi pont 
elfogadásáról 

Azonnal 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. 



24. 
38/2018. 
(II.15.) 

Bokros János díj 
adományozásáról 

2018. március 
15. 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. A díj a 
nemzeti ünnepen 
átadásra került. 

25. 
39/2018. 
(II.26.) 

A napirendi pontok és 
eseti jegyzőkönyv-

hitelesítők elfogadásáról 
Azonnal 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 

26. 
40/2018. 
(II.26.) 

A közbeszerzési eljárás 
nyertesének 

kiválasztásáról 

2018. március 
20. 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. A 
szerződés aláírva. 

 
 
 
 
Sárkeresztúr, 2018. március 23. 

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. március hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 

Napirendi pont: Tájékoztató az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
tevékenységéről 
 
 
Előterjesztő: Ludányi Gergely, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
elnöke 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2014 (XII. 08.) önkormányzati rendelet 74. § (2) bekezdés f) pontja 
értelmében az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tevékenységéről évente beszámolót 
készít és azt a képviselő-testület elé terjeszti.  
 
Kérem, hogy a benyújtott beszámolókat megtárgyalni, majd az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Sárkeresztúr, 2018. március 23. 
 

Ludányi Gergely s.k. 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2018. (……) határozata 
 

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság beszámolójának elfogadásáról 
 
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt 
tartalom szerint elfogadja. 
 
Felelős: Ludányi Gergely, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 



Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2017. évi tevékenyégéről 

 

Bizottságunk az elmúlt évben négy képviselő, három külsős taggal, és az üléseken minden 
alakalommal tanácskozási joggal részt vevő klubvezetőkkel végezte munkáját. Az év második 
felében változás történt a tagok között. Benedek Jenő iskolaigazgató nyugállományba vonulása 
okán Mészáros Adrienn, az új iskolaigazgató került az állandó külsős tagok közé.  

A kibővült bizottság által év elején összeállított és jóváhagyott munkaterv szerint dolgoztunk, 
mint minden évben. A Bizottság feladata volt a településen megtartásra kerülő kulturális és 
sportesemények koordinálása, és az események szervezésében, lebonyolításában való aktív 
részvétel.  

A megbeszéléseket havi rendszerességgel tartottuk, vagy az aktuális rendezvényekhez igazítva.  
Minden alkalommal megbeszéltük a már lezajlott rendezvényeket, levonva az esetleges 
tanulságokat, kiemelve a sikeres, követendő mozzanatokat. 

Tartalmas, mozgalmas évet tudhat maga mögött a Bizottság. Folytattuk rendezvényeinkben a 
már hagyományos utat. Megemlékeztünk év elején jeles napokról, mint a Magyar Kultúra, a 
Költészet napja. 

Nemzeti ünnepeinken, hazafias, vagy gyászos történelmi eseményekhez fűződő napokon 
felemelő ünnepi műsorok, megemlékezések kíséretében méltóképpen ünnepeltünk, tettünk 
bizonyságot magyarságunkról. Október 23-án Bokros János-díjat adtunk át: a pedagógusi 
munka, kulturális, közösségi tevékenyég elismeréséért.  

Köszöntöttük, és támogattuk a 30. évfordulóját ünneplő Napsugár Nyugdíjas Klubot mind 
anyagi, mind tevőleges segítségnyújtással az évforduló méltó megrendezésében.  

Pedagógusainkat, a szép korú lakosainkat bensőséges ünnepségek keretében köszöntöttük.  
Nagy öröm volt az idős emberek számára a rég látott falubeliekkel való találkozás. 
Nosztalgiázva idézték fel a régmúlt eseményeit. 

Idén is részt vettünk a Keresztúr Nevű Települések Találkozóján. Az eseményen kisebb 
létszámú delegáció, és egy énekes műsorszám képviselte településünket. 

Az év szórakoztató eseményeinek egyik legnagyobbika a sárkeresztúri búcsú. A nyár folyamán 
lezajlott eseményen sok százan vettek részt, érezhették jól magukat a sok réteg igényeit követő 
rendezvényen. A másik ilyen nagy rendezvény a kettesfogathajtó verseny, ami szintén sok 
érdeklődőt vonzott, és nívós szórakozást biztosított.  

A sárkeresztúri klubok az elmúlt év során kettő bálra invitálták a falu lakosságát, ahol a jó zene, 
a kellemes társaság biztosították a jó hangulatot.  

Az elmúlt évben három alkalommal jelent meg a Sárkeresztúri Újság, tájékoztatva a település 
lakosságát az időszakban történt eseményekről. 

Az év folyamán három alkalommal kaptunk hírt több évtizede végzett általános iskolai 
osztályok találkozóról.  
 
Az év végi utolsó rendezvények, az adventi gyertyagyújtások és a falukarácsony 
összehangolása és a lebonyolításban való részvétel rótt még feladatokat a Bizottságra. Az év 



vége ünnepségei is olyan tartalmas, és jó érzésekkel teli pillanatokat szereztek az 
érdeklődőknek, mint az év egésze.  

A 2017-es év sok új és régi eseménnyel, igényesen összeállított és megszervezett programokkal 
járult hozzá Sárkeresztúr mindennapjaihoz. A Bizottság betöltötte azt a feladatot, amit az 
önkormányzat SZMSZ-ében számára kijelölt.   

Köszönjük mindazoknak a lelkes keresztúriaknak a közreműködését, akik szívesen vállaltak 
szereplést, szervezésben való segítséget, támogatást, akik szívükön viselik a falu jó hírének 
ápolását, kultúrájának gazdagítását.   
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
 
Tisztelettel:   Ludányi Gergely 
                     Oktatási, Kulturális és 
                     Sport Bizottsági elnöke 
 
 
 
Sárkeresztúr, 2018. március 20.      
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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. március hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 

Napirendi pont: A Sárkeresztúri Napraforgó Óvodába történő beiratkozás időtartamának 
meghatározása, valamint döntés az Óvoda továbbképzési programjáról 
 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület!  

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében a 
fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda 
heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 
 
Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítésére vonatkozóan a részletszabályokat a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet szabályozza. A rendelet 20. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:  
 

„Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai 
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első 
határnapját megelőzően legalább harminc nappal 
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, 
ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint 
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a 
fenntartó nem települési önkormányzat”. 

 
A rendelet 20. § (1a) bekezdése szabályozza a közzéteendő hirdetmény tartalmi elemeit:  
 

„A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, 
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, 
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az 
alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről, 
g) az óvoda felvételi körzetéről 
szóló tájékoztatást, 
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a 
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint 
i) a jogorvoslati eljárás szabályait”. 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzatát mint fenntartót a fenti rendelkezések a Sárkeresztúri Napraforgó 
Óvoda vonatkozásában érintik. Az intézményben évek óta követett gyakorlat szerint a beiratkozás 
májusban történik. 
 
A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda óvodavezetője a jelen előterjesztéshez csatolt javaslatában a 2018. 
május 7-11. közötti időszakot javasolta a beiratkozás idejének. 
 
A 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beíratás időpontjának meghatározatása, valamint a 
kifüggesztésre kerülő hirdetmény tartalmának kérdésében kell döntést hoznia a képviselő-testületnek. 
 
A köznevelési törvény 83. § (2) bekezdés g) pontja értelmében a fenntartó jóváhagyja a köznevelési 
intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját. Az előterjesztés mellékleteként megküldésre 
került az Óvoda következő öt éves ciklusra szóló továbbképzési programjának tervezete, amelynek 
jóváhagyása fenntartóként szintén a Képviselő-testület feladata. Az óvodavezető által előkészített 
dokumentumot szintén elfogadásra javaslom.  
 
Tisztelt Képviselők! Az előterjesztéshez – az óvodavezető javaslatait figyelembe véve – megvitatásra és 
jóváhagyásra az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 
 



Kérem, hogy a határozati javaslatok szerint a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodába történő felvételre 
jelentkezés időpontját, a közzétételre kerülő hirdetményt, valamint az Óvoda továbbképzési programját 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Sárkeresztúr, 2018. március 23. 

Csutiné Turi Ibolya s.k. 
               polgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 1. 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2018. (……) határozata 
 

a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodába történő beiratkozásról 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete mint fenntartó a 2018/2019. nevelési évre a 
Sárkeresztúri Napraforgó Óvodába történő beiratkozás kapcsán az alábbiakat rendeli el. 
 
1. A Képviselő-testület a 2018/2019. nevelési évre a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodába történő 
beiratkozás idejének a 2018. május 7-11. közötti időszakot jelöli ki. 
 
2. A Képviselő-testület elrendeli a jelen határozat 1. mellékletét képező Hirdetménynek az Önkormányzat 
honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda hirdetőtábláján legalább a 
beiratkozás 1. pontban meghatározott kezdőnapját megelőző 30 nappal történő közzétételét. 
 
Határidő: 2018. április 7. 
Felelős: dr. Ambrózi Sándor jegyző 



1. melléklet a …../2018. (……) határozathoz 
 

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

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

HIRDETMÉNY 
 

A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRÓL 
 

 

Tisztelt Szülők! 
 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a .../2018. (……) határozatába foglalt 
döntése értelmében  
 

a 2018/2019. nevelési évre a Sárkeresztúri 
Napraforgó Óvodába történő beiratkozás ideje: 

2018. május 7-11, 8.00 és 16.00 óra között. 
 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt, tehát óvodakötelessé válik. Az 
óvodakötelezettség addig tart, amíg a gyermek tankötelezettségét meg nem kezdi. Az a szülő vagy 
törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az 
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el! 
 
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell 
felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az 
óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető 
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi 
kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 
közli a szülővel. A felvételi döntés közlésének végső határnapja 2018. június 11. napja. A gyermek 
óvodába történő felvételével az óvodai jogviszony létrejön. 
 
A beiratkozáshoz kérjük, hogy szíveskedjenek magukkal hozni és bemutatni a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt – ennek hiányában a születési 
anyakönyvi kivonatot – és TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát (személyi igazolvány és lakcímkártya).  
 
Az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt 
napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat. A beadványt a jegyzőhöz címezve, de a határozatot 
kiállító óvodához kell benyújtani. A fenntartó a köznevelési törvény által meghatározott eljárásban a 
kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és az óvodát új döntés 
meghozatalára utasíthatja. 
 
A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda felvételi körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed 
ki. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételével, valamint a nemzetiségi 
nevelést biztosító intézményekkel kapcsolatosan személyesen, az óvodában kérhető felvilágosítás. 



HATÁROZATI JAVASLAT 2. 
 

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

 
a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodába Továbbképzési Programjának jóváhagyásáról  

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete mint fenntartó megismerte a Sárkeresztúri 
Napraforgó Óvoda 2018. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. közötti időszakra szóló Továbbképzési 
Programját, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester  
 













































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. március hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 

Napirendi pont: Rendelet-tervezet a hatályos rendeletek felülvizsgálata kapcsán 
 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület!  

 
2018 februárjában a Fejér Megyei Kormányhivatal megkeresésére össze kellett állítanunk a hatályban 
lévő rendeleteink jegyzékét. Az így összeállított lista alapján megállapítható, hogy nagy számú olyan 
rendeletünk van még – technikailag – hatályban, amelyeknek a jogrendszerben tartása már nem indokolt. 
Számos módosító rendelet nem került hatályon kívül helyezésre, valamint több olyan rendeletünk is még 
hatályban van, amelyek tekintetében a felhatalmazó rendelkezést már hatályon kívül helyezték, vagy 
egyéb ok miatt már nem alkalmazható. Szintén több esetben találtunk olyan rendeletet, amelynek 
témakörében már másik rendeletet alkottunk, azonban a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése 
elmaradt. 
 
A lista alapján került előkészítésre a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet. A rendelet 
hatályon kívül helyezi mindazon korábbi rendeleteinket, amelyek további jogrendben tartása már 
indokolatlan. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására, és a tervezet elfogadásával a 
helyi rendeleteink állományának megtisztítására, ezáltal az átlátható jogi szabályozás megteremtésére, a 
jogbiztonság fokozására. 
 
Sárkeresztúr, 2018. március 23. 
 
 

Csutiné Turi Ibolya s.k. 
polgármester 



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

önkormányzati rendelete 
 

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § (1) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
tanácsrendeletek felülvizsgálatáról szóló 4/1992.(II.27.) önkormányzati rendelete. 

(2) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúr 
Községi Önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló 13/2001.(IX.30.) 
önkormányzati rendelete. 

(3) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúr 
Községi Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 14/2001.(IX.30.) 
önkormányzati rendelete. 

(4) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármesteri 
hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti 
támogatásokról szóló 20/2001.(XII.20.) önkormányzati rendelete. 

(5) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 
és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 2/2002.(II.05.) önkormányzati rendelete. 

(6) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi 
körzet meghatározásáról szóló 12/2002.(VII. 10.) önkormányzati rendelete. 

(7) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat egészségügyi és szociális bizottsága tagjainak tiszteletdíjáról szóló 
16/2002.(XII.20.) számú KT rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1/2003.(I.27.) 
önkormányzati rendelete. 

(8) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló 6/2003.(IV.07.) önkormányzati rendelete. 

(9) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló 6/2003.(IV.07.) számú KT rendeletének módosításáról szóló 
11/2004.(XI.26.) önkormányzati rendelete. 

(10) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.23.) önkormányzati 
rendelete. 

(11) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hatályos 
rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló 4/2005.(IV.01.) önkormányzati rendelete. 

(12) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004.(II.19.) számú KT rendelet 
módosításáról szóló 6/2005.(IV.28.) önkormányzati rendelete. 

(13) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúri 
községi önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló rendelet 
módosításáról szóló 9/2005.(VI.01.) önkormányzati rendelete. 



(14) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
hulladékgazdálkodási tervről szóló 10/2004.(XI. 08.) számú rendelet módosításáról szóló 
11/2005.(IX.08.) önkormányzati rendelete. 

(15) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2003.(VIII.25.) számú KT rendelet 
módosításáról szóló 12/2005.(IX.08.) önkormányzati rendelete. 

(16) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat 3/2003.(II.28.) az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet 
módosításáról szóló 13/2005.(IX.20.) önkormányzati rendelete. 

(17) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2003.(VIII.25.) számú rendelet módosításáról 
szóló 15/2005.(X.11.) önkormányzati rendelete. 

(18) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közigazgatási 
hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 16/2005.(X.24.) önkormányzati 
rendelete. 

(19) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003.(II.28.) szánú rendelet módosításáról szóló 
1/2006.(I.26.) önkormányzati rendelete. 

(20) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006.(II.16.) önkormányzati 
rendelete. 

(21) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer 
és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 8/1994.(X.25.) számú rendelet 
módosításáról szóló 5/2006.(III.31.) önkormányzati rendelete. 

(22) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003.(II.28.) szánú rendelet módosításáról szóló 
8/2006.(III.31.) önkormányzati rendelete. 

(23) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a luxusadóról 
szóló 4/2006.(III.31.) számú rendelet módosításáról szóló 10/2006.(V.26.) önkormányzati 
rendelete. 

(24) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat által adományozható kitüntetésekről szóló 8/2005.(V.1.) számú rendeletének 
módosításáról szóló 11/2006.(VI.29.) önkormányzati rendelete. 

(25) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003.(II.28.) szánú rendelet módosításáról szóló 
12/2006.(VII.1.) önkormányzati rendelete. 

(26) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.23.) önkormányzati 
rendelete. 

(27) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003.(II.28.) szánú rendelet módosításáról szóló 
3/2007.(II.23.) önkormányzati rendelete. 



(28) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2003.(VIII.25.) számú rendelet módosításáról 
szóló 4/2007.(II.23.) önkormányzati rendelete. 

(29) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat által adományozható kitüntetésekről szóló 8/2005.(V.1.) számú rendeletének 
módosításáról szóló 5/2007.(II.23.) önkormányzati rendelete. 

(30) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003.(II.28.) szánú rendelet módosításáról szóló 
6/2007.(III.30.) önkormányzati rendelete. 

(31) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2007.(IV.27.) 
önkormányzati rendelete. 

(32) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.27.) számú 
rendeletének módosításáról szóló 8/2007.(IX.20.) önkormányzati rendelete. 

(33) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.27.) számú 
rendeletének módosításáról szóló 9/2007.(XI.22.) önkormányzati rendelete. 

(34) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az ivóvíz 
szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 10/2007.(XII.20.) önkormányzati rendelete. 

(35) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003.(II.28.) szánú rendelet módosításáról szóló 
2/2008.(I.31.) önkormányzati rendelete. 

(36) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2003.(VIII.25.) számú rendelet módosításáról 
szóló 3/2008.(I.31.) önkormányzati rendelete. 

(37) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a luxusadóról 
szóló 4/2006.(III.31.) számú rendelet módosításáról szóló, 11/2007.(XII.20.) számú rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 4/2008.(I.31.) önkormányzati rendelete. 

(38) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.27.) számú 
rendeletének módosításáról szóló 5/2008.(II.21.) önkormányzati rendelete. 

(39) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.21.) önkormányzati 
rendelete. 

(40) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat által adományozható kitüntetésekről szóló 8/2005.(V.1.) számú rendeletének 
módosításáról szóló 7/2008.(II.21.) önkormányzati rendelete. 

(41) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2003.(VIII.25.) számú rendelet módosításáról 
szóló 8/2008.(III.27.) önkormányzati rendelete. 

(42) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 9/2008.(IV.24.) 
önkormányzati rendelete. 



(43) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló, 6/2008.(II.21.) számú 
rendeletének módosításáról szóló 12/2008.(IX.11.) önkormányzati rendelete. 

(44) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003.(II.28.) szánú rendelet módosítása szóló 
13/2008.(IX.11.) önkormányzati rendelete. 

(45) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló, 6/2008.(II.21.) számú 
rendeletének módosításáról szóló 15/2008.(XI.27.) önkormányzati rendelete. 

(46) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a luxusadóról 
szóló 4/2006.(III.31.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 18/2008.(XII.18.) 
önkormányzati rendelete. 

(47) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
szociális ellátási formák szabályázásáról szóló 3/2003.(II.28.) sz. rendelet módosításáról szóló 
2/2009.(III.10.) önkormányzati rendelete. 

(48) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2003.(VIII.25.) számú rendelet módosításáról 
szóló 3/2009.(II.19.) önkormányzati rendelete. 

(49) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló, 6/2008.(II.21.) számú 
rendeletének módosításáról szóló 4/2009.(III.26.) önkormányzati rendelete. 

(50) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 6/2009.(IV.29.) 
önkormányzati rendelete. 

(51) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló, 1/2009.(II.19.) számú 
rendeletének módosításáról szóló 7/2009.(IX.10.) önkormányzati rendelete. 

(52) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló 6/2003.(IV.07.) számú KT rendelet módosításáról szóló 8/2009.(XI.5.) 
önkormányzati rendelete. 

(53) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló, 1/2009.(II.19.) számú 
rendeletének módosításáról szóló 9/2009.(XI.26.) önkormányzati rendelete. 

(54) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 4/2010.(IV.29.) 
önkormányzati rendelete. 

(55) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelete. 

(56) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló 6/2003.(IV.07.) számú KT rendelet módosításáról szóló 4/2011.(I.27.) 
önkormányzati rendelete. 

(57) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúr 
községi önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 14/2001.(IX.30.) 
számú KT rendelet módosításáról szóló 5/2011.(I.27.) önkormányzati rendelete. 



(58) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.15.) önkormányzati 
rendelete. 

(59) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló 6/2003.(IV.07.) számú KT rendelet módosításáról szóló 7/2011.(II.15.) 
önkormányzati rendelete. 

(60) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az ivóvíz 
szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 9/2011.(IV.2.) önkormányzati rendelete. 

(61) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység 
támogatásáról szóló 10/2011.(III.31.) önkormányzati rendelete. 

(62) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 12/2011.(V.6.) 
önkormányzati rendelete. 

(63) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Hivatali 
helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól 
szóló 14/2011.(VIII.19.) önkormányzati rendelete. 

(64) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a növények 
telepítési távolságáról szóló 20/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelete. 

(65) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármesteri 
Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 9/2012.(XI.30.) 
önkormányzati rendelete. 

(66) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének negyedik negyedévi módosításáról szóló 
3/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete. 

(67) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2013.(IV.26.) önkormányzati 
rendelete. 

(68) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi módosításáról szóló 8/2013.(IX.27.) 
önkormányzati rendelete. 

(69) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2013.(XII.2.) önkormányzati 
rendelete. 

(70) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 
szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2013.(XII.2.) önkormányzati rendelete. 

(71) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról szóló 11/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete. 

(72) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosításáról szóló 5/2014.(IV.30.) 
önkormányzati rendelete. 

(73) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúri 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről szóló 
17/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete. 



(74) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúri 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló 
2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete. 

(75) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúri 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről szóló 
1/2017.(I.30.) önkormányzati rendelete. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő ötödik napon 
hatályát veszti. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya 
polgármester 

dr. Ambrózi Sándor 
jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 
kihirdettem. 
 
 
Sárkeresztúr, 2018. ……………..hó ……nap 
 
 
 dr. Ambrózi Sándor 
 jegyző 
 


