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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. szeptember hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: Határozati javaslat a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásának elfogadásáról 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 



  

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. 

 

 

 

Sor-

szám 

Határozat- 

szám 
Tárgy Határidő Felelős 

Megtett 

intézkedések 

1. 
111/2019. 

(VIII.22.) 

A napirendi pontok 

elfogadásáról Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

2. 
112/2019. 

(VIII.22.) 

A lejárt határidejű 

határozatok elfogadásáról 
Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

3. 

113/2019. 

(VIII.22.) 

A helyi választási 

bizottság tagjainak és 

póttagjainak 

megválasztása 

 

2019.04.30. 

dr. Bálint 

Zsuzsánna 

jegyző 

Elfogadva.  

4. 
114/2019. 

(VIII.22.) 

A közmeghallgatás 

időpontjáról Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva 

5. 

115/2019. 

(VIII.22.) 

I/52. Sárkeresztúr-

Sárszentágota 

ivóvízszolgáltató 

rendszer-V (11-25344-1-

002-00-05) víziközmű 

rendszer 2020-2034. évi 

Gördülő Fejlesztési 

Tervéről 

Azonnal 

dr. Bálint 

Zsuzsánna 

jegyző 

Elfogadva.  

6. 

116/2019. 

(VIII.22.) 

I/86. Aba és Térsége 

Szennyvíztisztítás-SZV 

hálózat 2020-2034. évi 

Gördülő Fejlesztési 

Tervének 

véleményezéséről 

 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva.  

7. 

117/2019. 

(VIII.22.) 

A Sárkeresztúr 2 hrsz.-ú 

közterületen parkoló 

biztosítása céljából 

tulajdonosi, valamint 

közútkezelői 

hozzájárulásról 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

8. 

118/2019. 

(VIII.22.) 

A nem közművel 

összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás 

ellátására árajánlat kérése 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Tudomásul véve  

9. 

119/2019. 

(VIII.22.) 

A 2019. augusztus 4. 

napján megrendezésre 

került falunapi 

rendezvény kapcsán 

felmerült 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 



rendezvényhangosítás és 

színpadtechnika biztosítás 

előfinanszírozásának 

elfogadásáról 

 

10. 

120/2019. 

(VIII.22.) 

A Kő-Fa-L.A.T Építőipari 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. a 

Sárkeresztúr, Szent István 

u. 50/b., hrsz.: 818 számú 

területre óvoda 

bővítésével bölcsőde 

építés engedélyezési 

terveinek elkészítésére 

vonatkozó árajánlatának 

elfogadásáról 

 

 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

11. 

121/2019. 

(VIII.22.) 

A közeledő idősek 

világnapja alkalmából a 

Sárkeresztúron élő 60 év 

felettiek egyszeri 5000 Ft-

os támogatásáról 

 

Azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva.  

12. 

122/2019. 

(VIII.22.) 

 

A pedagógus nap 

támogatásáról 

 

Azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

13. 

123/2019. 

(VIII.22.) 

A Sárkeresztúr Fő utca 38. 

szám alatt található két 

darab tanterem 

vonatkozásában a 

Dunaújvárosi Tankerületi 

Központ részéről a 

használati jog az 

önkormányzat részére 

történő visszaadásának 

elfogadásáról 

Azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

14. 

124/2019.(V

III.22.) 

A (MFP_OUF/2019, A 

Magyar Falu Program 

keretében az „Óvoda 

udvar” című alprogram, 

benyújtási határidő: 2019. 

szeptember 12.) óvoda 

udvar fejlesztésére 

pályázat benyújtásáról 

Azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

15. 

125/2019.(V

III.22.) 

A (MFP_FFT/2019, A 

Magyar Falu Program 

keretében az „Temető 

fejlesztése” című 

alprogram, benyújtási 

határidő: 2019. 

szeptember 12.) temető 

fejlesztésére pályázat 

benyújtásáról 

Folyamatos 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

16. 

126/2019. 

(VIII.22.) 

A napirendi pontok 

elfogadásáról 

Azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 



17. 

127/2019. 

(VIII.22.) 

Csutiné Turi Ibolya 

szavazásból történő 

kizárásáról 

Azonnal dr. Bálint 

Zsuzsánna 

jegyző 

Elfogadva. 

18. 

128/2019. 

(VIII.22.) 

Csutiné Turi Ibolya 

köztartozásmentes adózói 

nyilvántartásban szereplő 

igazolásának 

elfogadásáról 

Azonnal dr. Bálint 

Zsuzsánna 

jegyző 

Elfogadva. 

 

 

 

 

Sárkeresztúr, 2019. szeptember 20.        

              Csutiné Turi Ibolya 

                     polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 
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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. szeptember hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: Beszámoló a Sárkeresztúri Általános Iskola tevékenységéről a 

2018/2019. tanévben 

 

Előterjesztő: Mészáros Adrienn intézményvezető 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi Munkaterve 

értelmében a községben működő oktatási intézmények beszámolnak tevékenységükről a 

2018/2019. tanév, illetve nevelési év vonatkozásában.  

 

Kérem, hogy a Sárkeresztúri Általános Iskola vezetőjének beszámolóját megtárgyalni, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Sárkeresztúr, 2019. szeptember 20. 

 

Mészáros Adrienn 

intézményvezető 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2019. (……) határozata 

 

a Sárkeresztúri Általános Iskola 2018/2019-es tanévben végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárkeresztúri Általános Iskola 

2018/2019-es tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és azt az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. szeptember hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda beszámolója az elmúlt 

nevelési évről, valamint határozati javaslat az Óvoda munkatervének 

jóváhagyásáról 

 

Előterjesztő: Rudniczai Rudolfné óvodavezető 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi Munkaterve 

értelmében a községben működő oktatási intézmények beszámolnak tevékenységükről a 

2018/2019-es tanév, illetve nevelési év vonatkozásában.  

 

Kérem, hogy a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda vezetőjének beszámolóját megtárgyalni, és az 

alábbi 1. határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az óvodai, az iskolai és a 

kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az iskolai, kollégiumi 

tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az 

óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, 

közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi 

diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati 

képzés folytatójának véleményét is. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 2018/2019-es nevelési 

évre vonatkozó Munkaterve szintén az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Kérem, hogy a Munkatervet a 2. határozati javaslat elfogadásával – mint fenntartó – 

jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

 

Sárkeresztúr, 2019. szeptember 20. 

 

Rudniczai Rudolfné 

óvodavezető 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 1. 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2019. (……) határozata 

 

a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 2018/2019-es nevelési évben végzett tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 

2018/2019-es nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és azt 

az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Rudniczai Rudolfné óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 2. 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2019. (……) határozata 

 

a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 2019/2020-as nevelési évre szóló Munkatervének 

jóváhagyásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 

2019/2020-as nevelési évre szóló Munkatervét megismerte, és azt mint fenntartó, jóváhagyja. 

 

Felelős: Rudniczai Rudolfné óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. szeptember hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: A Sárbogárdi Rendőrkapitányság tájékoztatója a település 

közbiztonsági helyzetéről 

 

Előterjesztő: Budavári Árpád r. ezredes, Sárbogárdi Rendőrkapitányság 

rendőrkapitány 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése értelmében a 

rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi 

területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról.  

 

Kérem, hogy a beszámolót megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

 

Sárkeresztúr, 2019. 09. 19. 

 

Budavári Árpád s.k. 

rendőrkapitány 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2019. (……) határozata 

 

a Sárbogárdi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárbogárdi Rendőrkapitányságnak 

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. szeptember hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: Határozati javaslat a támogatási kérelmek elbírálásról 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 



  

 

 

 

 

 

Ismételten érkezett támogatási kérelem civil szervezettől, a Napsugár Nyugdíjas Klubtól. A 

támogatási összeget a nyugdíjas „ki mit tud”-ra, és a környező települések rendezvényein való 

részvételre szeretnék fordítani. Támogatásra javaslom a kérelmet. Az igényelt támogatási 

összeg 60.000,- Ft.  

Kérelmet nyújtott be a Kacifánt Táncegyüttestől érkezett. A támogatási összeget a szükséges 

viseletek beszerzésére, valamint tánctalálkozó szervezésére fordítanák. Támogatásra javaslom 

a kérelmet. Az igényelt támogatási összeg: 160.000,- Ft. 

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő- testületének ……/2019. (…….) számú 

határozata a Napsugár Nyugdíjas Klub támogatási kérelmének elbírálásáról 

 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Napsugár Nyugdíjas 

Klub támogatási kérelmét és úgy határoz, hogy a kérelemnek helyt ad, és a kérelmezőt 

60.000- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a támogatási kérelemben szereplő 

célok megvalósítása érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatás kiutalásával kapcsolatos teendők ellátására.  

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester  

Határidő: 2019. szeptember 30. 

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő- testületének ……/2019. (…….) számú 

határozata a Kacifánt Táncegyüttes támogatási kérelmének elbírálásáról 

 

 

a Kacifánt Táncegyüttes kérelmének elbírálásról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Kacifánt Táncegyüttes 

támogatási kérelmét és úgy határoz, hogy a kérelemnek helyt ad, és a kérelmezőt 160.000- Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti a támogatási kérelemben szereplő célok 

megvalósítása érdekében.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás kiutalásával kapcsolatos 

teendők ellátására.  

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester  

Határidő: 2018. október 10. 



 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: Sárkeresztúr Községi Önkormányzat 2019-2024. évi Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (továbbiakban: Ebktv.) szerint az esélyegyenlőségi program célja, hogy az élet 

valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést, és elősegítse az egyes 

veszélyeztetett társadalmi csopor-tok tagjainak esélyegyenlőségét. Ez Magyarország 

mindenkori kormányának, az önkormányzatok-nak, továbbá ezek intézményeinek, illetve a 

civil szervezeteknek és a társadalom tagjainak is egya-ránt feladata. A települési 

önkormányzat az Ebktv. 31. § (1) bekezdése alapján öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 

programot fogad el, melynek időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzés esetleges 

megváltozását – az Ebktv. 31. § (4) bekezdése értelmében – kétévente áttekinti, és szükség 

esetén felülvizsgálja. Összhangban az Ebktv. helyi esélyegyenlőségi programok 

elkészítésének szabályaival, valamint az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 

27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 

szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Sárkeresztúr Község 

Önkormányzatának képviselő-testülete, a településen élők egyenlő bánásmódhoz való jogát 

elismerve, a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában rögzíti az esélyegyenlőség megvalósulása 

érdekében szükséges feladatokat. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjával összehangolja a település egyéb releváns dokumentumait , valamint az 

önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az 

Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös 

tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. 

 

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A fenti jogszabályhelyek alapján elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezete a jelen 

előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lenti határozati 

javaslat elfogadásával a tervezetet jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

Sárkeresztúr, 2019. szeptember 20. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya 

polgármester 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Sárkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2019. (……) határozata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Sárkeresztúr Községi 

Önkormányzat 2019-2024. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

tervezetét, és úgy határoz, hogy azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A 



Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

aláírására. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

 



Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019. (……….) 

önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 4/2016.(V.3.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A települési támogatásokról szóló 4/2016. (V.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

a következő 1/A. §-sal egészül ki: 

 

„1/A. § 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri a sárkeresztúri lakosok, 

gyermeket vállaló sárkeresztúri családok társadalmi felelősségvállalását, valamint az időskorú 

személyek közösségépítő szerepét. Jövedelmi, vagyoni, vagy egyéb szociális helyzetükből - 

korukból, egészségi állapotukból, egyéb rendkívüli kiadásokkal járó élethelyzetükből - adódó 

többletköltségekhez települési támogatások formájában hozzájárul.” 

 

2. § 

A R. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„Jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül járó támogatás fajtái: 

a) időskorúak támogatása – Idősek Világnapja alkalmából, 

b)  beiskolázási támogatás.” 

 

3. § 

 

A R. a következő 12/A.-12/C. §-sal egészül ki: 



 „Időskorúak támogatása – Idősek Világnapja alkalmából 

 

12/A. § 

(1)     Az időskorúak támogatása – Idősek Világnapja alkalmából (a továbbiakban: időskorúak 

támogatása) a 60. életévüket betöltő vagy öregségi nyugellátásban részesülő személyek 

részére koruk, egészségi állapotuk miatt megemelkedett költségeik kompenzálására évente 

egyszer nyújtott pénzbeli támogatás. 

(2)     Időskorúak támogatására jogosult hivatalból az a tárgyévben Sárkeresztúr községben 

állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Sárkeresztúron élő személy, aki tárgyév 

december 31-ig a 60. életévét betölti. 

 (3)   Az időskorúak támogatása összegét az önkormányzat költségvetésének végrehajtási 

szabályairól szóló mindenkori önkormányzati rendelet állapítja meg, 2019. évben ez 5.000,- 

Ft. 

(4)     A támogatási összeget a tárgyévben megrendezett Idősek Napja rendezvény alkalmával 

kell átadni - amennyiben az időskorú a megrendezett Idősek Napja rendezvényen nem vett 

részt, október hónapban házipénztárból kell folyósítani - annak a személynek, aki a (2) 

bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. 

(6)    Aki a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, de az időskorúak támogatása nem 

került részére hivatalból megállapításra, jogosult az ellátásra, ha az időskorúak támogatása 

iránt kérelmet nyújt be. A kérelem benyújtásának határideje november 30. 

 

Beiskolázási támogatás 

12/B. § 

(1)  Sárkeresztúr Község Önkormányzata az óvoda- és iskolakezdési gondok enyhítése 

érdekében az óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére óvodakezdési (a továbbiakban: 

óvodakezdési támogatás) és az általános iskolai oktatásban résztvevő nappali tagozatos 

tanulók részére beiskolázási támogatást (a továbbiakban: iskoláztatási támogatás) (a 

továbbiakban: együttesen: beiskolázási támogatás) nyújt. 

(2) Óvodakezdési támogatásban részesül a Sárkeresztúr községben állandó lakóhellyel 

rendelkező és életvitelszerűen Sárkeresztúron élő gyermek, akit a tárgyév szeptemberében 

kezdődő nevelési évben a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodába beírattak. 

(3)  A (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermeket nevelési évenként 

egyszer óvodakezdési támogatás illeti meg. 

(4) Az óvodakezdési támogatás összegét az önkormányzat költségvetésének végrehajtási 

szabályairól szóló mindenkori önkormányzati rendelet állapítja meg, 2019. évben ez 10.000,- 

Ft. 



(5) Az óvodakezdési támogatás formája természetbeni támogatás. 

(6) Iskolakezdési támogatásban részesül a Sárkeresztúr községben állandó lakóhellyel 

rendelkező és életvitelszerűen Sárkeresztúron élő gyermek, aki a Sárkeresztúri Általános 

Iskola nevelési-oktatási intézmény tanulója, 16 éves korig. 

(7) A (6) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő tanulót tanévenként egyszer 

iskolakezdési támogatás illeti meg. 

(8) Az iskolakezdési támogatás összegét az önkormányzat költségvetésének végrehajtási 

szabályairól szóló mindenkori önkormányzati rendelet állapítja meg, 2019. évben ez 10.000,- 

Ft. 

(9) Az iskolakezdési támogatás formája: természetbeni támogatás. 

 (10) A beiskolázási támogatás az óvodakezdési és iskolakezdéssel felmerülő költségek 

fedezetére szolgál. A támogatás cél szerinti felhasználását az intézmény által a gyermek 

nevére kiállított csomag átvételével kell igazolni tárgyév december 31-ig. 

4. §  

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 5. napon 

hatályát veszti. 

 

 Csutiné Turi Ibolya dr. Bálint Zsuzsánna 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 

kihirdettem. 

 

 

Sárkeresztúr, 2019. szeptember …... 

 

 

 dr. Bálint Zsuzsánna 

 jegyző 



Árajánlat 

 

Ajánlattevő: Hazai Kommunális Kft.  

Árajánlat: Sárkeresztúr Község Közigazgatási területére a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére elszállítására 

Sárkeresztúr Község részt vesz a nemzeti települési szennyvíz elvezetési és 

tisztítási programban, így az 1995.évi LVII.tv. a vízgazdálkodásról 44/D§ (5) 

bekezdése kimondja, hogy kétdíjtényezős árat kell tartalmaznia az árajánlatnak, 

amely alapdíjból és ürítési díjból áll. Ezen törvények alapján a következő 

árajánlatot adom meg: 

Lakossági díj:  

Alapdíj: 2000 ft/ félév + áfa 

Ürítési díj: 2500 ft / m3 + áfa 

 

A Hazai Kommunális Kft. Fejér Megye közigazgatási területén 62 településen 

végez közszolgáltatást mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően, így az 

Önök közigazgatási területén is ezt maradéktalanul érvényesíteni szeretné.  

 

 

 

Kulcs, 2019.szeptember 18. 

 

 

 

 

 

 

   Bársony Gabriella 

    Hazai Kommunális Kft. 

   Ügyvezető Igazgató 

 

 

 

 

    Csutiné Turi Ibolya 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

         Polgármester 
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI  SZERZŐDÉS 
 

 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

mely létrejött Sárkeresztúr Község Önkormányzata (8125 Sárkeresztúr Fő út 34. adószáma: 

15727347-2-7 Csutiné Turi Ibolya Polgármester), mint megbízó, valamint a 

Hazai Kommunális Kft. (székhely: 2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 10., cégjegyzékszám: 07-09028570, 

adószám: 26213697-2-07, képviseli: Bársony Gabriella ügyvezető), mint közszolgáltató között az 

alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint: 

1. Szerződés tárgya: Sárkeresztúr településen keletkező, a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás ellátása 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019….. ……határozata alapján. 

2. Közszolgáltatás megnevezése: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 

és elhelyezése, ártalmatlanítás céljára történő elszállítása. 

3. Közszolgáltatás minőségi ismérve: Zárt, csepegést és szaghatást kizáró szippantó 

gépjárművel, szennyeződés keletkezése nélkül, illetőleg annak azonnali ártalmatlanítása mellett a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepre szállítása és kiürítése az 

átadási helyen. 

a) Fővárosi csatornázási Művek szennyvíztisztító telepei 

b) Fejérvíz Zrt idevonatkozó telepei 

 

4. Közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése: Sárkeresztúr Község közigazgatási területe. 

5. Közszolgáltatás megkezdésének időpontja: 2019. szeptember 28. 

6. Közszolgáltatási szerződés időtartama: 2029. szeptember 28. 

7. Közszolgáltató ezúton nyilatkozik, hogy vállalja jelen szerződésben előírt közszolgáltatási feladat 

elvégzését. 

8. Közszolgáltató feladatai: 

a) Közszolgáltató az 1. pontban meghatározott településen keletkezett, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és elszállítását folyamatosan, rendszeresen és teljes 

körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B.-44/J. 

§-a, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

szóló 12/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet, továbbá jelen szerződésben foglaltak szerint, a 
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környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény, valamint egyéb jogszabályi előírások 

megtartásával. 

b) Közszolgáltató saját költségén biztosítja a közszolgáltatáshoz külön jogszabályban 

meghatározott közegészségügyi, technikai és egyéb feltételeket, amelyek garantálják a 

közszolgáltatás tartós és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását. 

c) Közszolgáltató a részére bejelentett lakossági és közüzemi igényeket, a bejelentés 

sorrendjében, 72 órán belül (szolgáltatást kérővel egyeztetetten) elégíti ki.a szombat és a vasárnap 

és az állami ünnepek munkaszüneti napokat jelentenek. Közszolgáltató a rendkívüli szolgáltatási 

igényeket minden nap teljesíti, a szennyvíztelep nyitvatartási idejéhez igazítva.  

d) Közszolgáltató saját költségén biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges 

mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt és berendezést, garantálja a feladat elvégzéséhez 

szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását. 

e) Közszolgáltató garantálja a közszolgáltatás folyamatos, rendszeres, biztonságos és bővíthető 

teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését. 

f) A közszolgáltató a begyűjtött és leürített szennyvízről olyan nyilvántartást vezet, melyből a 

ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége, 

származási helye, továbbá a begyűjtés időpontja és az ingatlantulajdonos személye megállapítható. 

Közszolgáltató az általa nyilvántartott összesített adatokat a megbízó Önkormányzat részére évente 

egyszer átadja az idevonatkozó törvény által előírt időpontban. 

g) Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevők részére hozzáférhető ügyfélszolgálatot és 

tájékoztatási rendszert működtet. Mobil telefonon +36/20805-90-09-es számon és személyesen 

lehet a szolgáltatást megrendelni irodánkban 2458 Kulcs Rózsahegyi u.10. szám alatt. Az 

ügyfélszolgálati munkatársak munkanapokon 8-16-ig fogadják a bejelentéseket, a fenti módokon és 

időszaban lehet  információt és soron kívüli segítséget is kérni. 

h) A fogyasztói kifogások és észrevételek elintézésének a rendje: közszolgáltató minden 

szóbeli és írásbeli kifogást, reklamációt személyesen kivizsgál, a problémát rendezi. Amennyiben 

ez nem lehetséges, úgy szükség szerint a megbízó önkormányzat bevonásával, közreműködésével 

jár el.  

i) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost a 

helyben szokásos módon felhívás közzététele útján tájékoztatja. A közszolgáltatás feltételeiben 

bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt 

30 nappal - felhívás közzétételével értesíti. 

9. Megbízó önkormányzat kötelességei: 

a) Megbízó Önkormányzat a közszolgáltatás hatékony, folyamatos és rendszeres ellátásához a 

közszolgáltató számára szükséges információkat szolgáltatja. 

b) Megbízó az Önkormányzat közigazgatási területén működtetett különböző közszolgáltatások 

összehangolásának elősegítésében részt vállal. 
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c) Megbízó Önkormányzat a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb 

hulladékkezelési tevékenység összehangolását elősegíti. 

d) Megbízó Önkormányzat a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát biztosítja. 

e) Megbízó Önkormányzat - a közszolgáltató költségelemzése és díjkalkulációja alapján - határozza 

meg a közszolgáltatási díj mértékét. 

10. Közszolgáltatás finanszírozása: 

a) A közszolgáltatás díjának meghatározásakor a Vgt. 44/D. §-a szerint kell eljárni. A 

kétdíjtényezős ürítési díj összegét az Önkormányzat rendelete tartalmazza. 

b) A díjhátralékkal kapcsolatos szabályokat a Vgt. 44/E. §-a tartalmazza. 

c) Közszolgáltató minden évben egy alkalommal - legkésőbb november 15-ig - kezdeményezheti a 

díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek költségelemzéssel alátámasztott, 

az Önkormányzat által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó változás 

függvényében. 

d) Felek rögzítik, hogy a szennyvíztelep szennyvíz-elhelyezési díja része a közszolgáltatási díjnak. 

e) Közszolgáltató a közszolgáltatás díját az alábbiak szerint szedi be: 

- Lakosságtól teljesítést követően, készpénzfizetési számla alapján vagy a megrendelés 

időpontjában a szolgáltatás elvégzése előtt átutalással 

- A közszolgáltatást igénybevevő közületektől külön megállapodás szerint időszaki számlázással 

készpénz vagy átutalásos fizetéssel. 

f) A közszolgáltató amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési 

engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, a közszolgáltatás 

körébe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját köteles 

elkülöníteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. 

11. A közszolgáltatónak meg kell felelnie a Vgt. 44/F. §-ában foglalt követelményeknek. 

12. A közszolgálati feladatok ellátása érdekében a közszolgáltató közreműködőt vagy teljesítési 

segédet vehet igénybe. A közreműködő részére teljesítési segéd által végzett munkáért 

közszolgáltató teljes felelősséggel tartozik.  

13. Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják a szerződést. 

14. A megbízó önkormányzat a szerződést a Vgt. 44/G. § (3) bekezdésében foglalt esetben 

mondhatja föl. A közszolgáltató a szerződést a Vgt. 44/G. § (4) bekezdésében foglalt esetben 

mondhatja föl. A felmondási időre a Vgt. 44/G. § (5) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a 

felmondási időt a törvényi szabályozás által előírt módon kell meghatározni. Amennyiben előre 

nem látható okok merülnek fel, amelyek a közszolgáltató hibáján kívüli események, de döntő 

mértékben befolyásolják a szállítás menetét, azt a közszolgáltató jelzi a vele szerződésben álló 

Önkormányzatnak vagy a nyilvántartásbavételi engedélyt kiadó hatósági szervnek. Amennyiben 

ebből következően havaria helyzet áll fent 72 órán belül módosítható a szerződés.   
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15. A közszolgáltató megbízó Önkormányzat felé történő költségelszámolási kötelezettségére a Vgt. 

44/H. §-át kell alkalmazni. 

16. A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a közszolgáltatást 

igénybe vevők nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás igénybe vételének időtartama alatt 

jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, mint 

természetes személyazonosító adatot, valamint lakcímét kezelni. 

A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor 

hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani, az adatok biztonságos őrzéséről gondoskodni. 

17. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: a határozott idő lejártával, a közszolgáltató jogutód 

nélküli megszűnésével, elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, felmondással. 

18. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében egymással 

együttműködnek, a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden lényeges tényről, körülményről 

egymást haladéktalanul tájékoztatják. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv, megbízó önkormányzat vonatkozó rendelete, a Vgt., valamint egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

19. Szerződő felek a szerződésből fakadó jogvitáikat kölcsönös érdekeket figyelembe vevő 

egyeztetés útján rendezik, melynek eredményét írásban rögzítik. Az egyeztetés sikertelensége 

esetén a szerződésből fakadó jogvitáik eldöntésére a területileg illetékes bíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

20. Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. 

2019. szeptember 26. 

         

   

    Csutiné Turi Ibolya Polgármester  Bársony Gabriella 

  Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

 

 

Ügyvezető Igazgató 

 



Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének ……/2019. (……...) 

önkormányzati rendelete 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja. 

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 

(1) és (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„3. § (1) A jelen rendelettel szabályozott közszolgáltatás ellátására az Önkormányzattal kötött 

közszolgáltatási szerződés alapján a Hazai Kommunális Kft. (székhely: 2458 Kulcs, 

Rózsahegyi u. 10., cégjegyzékszám: 07-09028570, adószám: 26213697-2-07) mint 

közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) kizárólagosan jogosult és kötelezett. 

(4) A közszolgáltató a szennyvizet ártalmatlanítás céljából az alábbi átvevőhelyek egyikén 

adja át: 

a. Fővárosi csatornázási Művek szennyvíztisztító telepei 

b. Fejérvíz Zrt. idevonatkozó telepei. 

 

2. § A R. 1 melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

Záró rendelkezések 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 5. napon 

hatályát veszti. 

 

 Csutiné Turi Ibolya dr. Bálint Zsuzsánna 

 polgármester jegyző 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 

kihirdettem. 

Sárkeresztúr, 2019. szeptember …... 

 dr. Bálint Zsuzsánna 

 jegyző 



1. melléklet a …../2019. (……..) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Lakossági díj:  

Alapdíj: 2000 ft/ félév + áfa 

Ürítési díj: 2500 ft / m3 + áfa 

 



 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy az előző évekhez hasonlóan csatlakozzunk a Bursa Hungarica Önkormányzati 

Felsőoktatási pályázathoz, annyira kevés már falunkban a felsőoktatási intézményben tanulók 

száma, támogassuk őket. 

 

 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő testületének 

…../2019. (…….) határozata 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való 

csatlakozásról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 

csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához. 

Az önkormányzat képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának általános feltételeit elfogadja, és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 

maradéktalanul az általános feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya polgármestert, hogy a csatlakozásra 

vonatkozó nyilatkozatot aláírja és felkéri, hogy a nyilatkozatot 2019. október 2-ig küldje meg 

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: 2019. október 2. 

 

Sárkeresztúr, 2019. szeptember 20. 



 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: Sárkeresztúr Községi Önkormányzat 2019-2024. évi Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (továbbiakban: Ebktv.) szerint az esélyegyenlőségi program célja, hogy az élet 

valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést, és elősegítse az egyes 

veszélyeztetett társadalmi csopor-tok tagjainak esélyegyenlőségét. Ez Magyarország 

mindenkori kormányának, az önkormányzatok-nak, továbbá ezek intézményeinek, illetve a 

civil szervezeteknek és a társadalom tagjainak is egya-ránt feladata. A települési 

önkormányzat az Ebktv. 31. § (1) bekezdése alapján öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 

programot fogad el, melynek időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzés esetleges 

megváltozását – az Ebktv. 31. § (4) bekezdése értelmében – kétévente áttekinti, és szükség 

esetén felülvizsgálja. Összhangban az Ebktv. helyi esélyegyenlőségi programok 

elkészítésének szabályaival, valamint az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 

27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 

szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Sárkeresztúr Község 

Önkormányzatának képviselő-testülete, a településen élők egyenlő bánásmódhoz való jogát 

elismerve, a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában rögzíti az esélyegyenlőség megvalósulása 

érdekében szükséges feladatokat. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjával összehangolja a település egyéb releváns dokumentumait , valamint az 

önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az 

Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös 

tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. 

 

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A fenti jogszabályhelyek alapján elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezete a jelen 

előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lenti határozati 

javaslat elfogadásával a tervezetet jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

Sárkeresztúr, 2019. szeptember 20. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya 

polgármester 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Sárkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2019. (……) határozata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Sárkeresztúr Községi 

Önkormányzat 2019-2024. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

tervezetét, és úgy határoz, hogy azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A 



Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

aláírására. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

 


