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

Előterjesztés
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március hónapban tartandó nyilvános ülésére

Napirendi pont: Határozati
végrehajtásának elfogadásáról

javaslat

a

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester

lejárt

határidejű

határozatok

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

Határozat
szám

Tárgy

Határidő

1.

21/2017.
(II.13.)

A napirendi pontok
elfogadásáról

Azonnal.

2.

22/2017.
(II.13.)

3.

23/2017.
(II.13.)

A lejárt határidejű
határozatok
végrehajtásáról
A költségvetési
kitekintő határozat
elfogadásáról

Azonnal

Azonnal

Felelős

Megtett
intézkedések

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester
Csutiné Turi
Ibolya
polgármester
Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Elfogadva.

Elfogadva.
Továbbítva a Fejér
Megyei
Kormányhivatal
részére Njt.
rendszeren
keresztül.

Elfogadva.

Elfogadva.

24/2017.
(II.13.)

A Fejér Megyei
Kormányhivatal
FE/02/367-1/2017.
számú javaslatáról

Azonnal

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

5.

25/2017.
(II.13.)

Az Oktatási,
Kulturális és Sport
Bizottság
működéséről

Folyamatos

dr. Ambrózi
Sándor jegyző

Elfogadva.

6.

26/2017.
(II.13.)

A Stratégiai
Ellenőrzési Terv
elfogadásáról

Folyamatos

dr. Ambrózi
Sándor jegyző

Elfogadva.

4.

dr. Ambrózi
Sándor jegyző

Elfogadva. A
támogatás a
Gárdonyi Géza
Szakképző Iskola
részére elutalva.

7.

27/2017.
(II.13.)

Zsuzsicsné Pekker
Andrea kérelméről

Azonnal

8.

28/2017.
(II. 13.)

A képviselői
vagyonnyilatkozatok
leadásáról

Azonnal

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Elfogadva.

9.

29/2017.
(II.13.)

A Signum Alfa Sped
Kft-nek történő
utalásról

2017.február
15.

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Elfogadva. Az
összeg elutalásra
került.

10.

30/2017.
(II.13.)

A Sárkeresztúri
Napsugár
nyugdíjasklub
támogatásáról
A Keresztúri Kreatív
Kuckó elnevezésű
projekt támogatásáról
A Keresztúri Kreatív
Kuckó elnevezésű
projekt
továbbfoglalkoztatási
és továbbműködtetési
kötelezettségének
vállalásáról

11

31/2017.
(II.13.)

12.

32/2017.
(II.13.)

13.

33/2017.
(II.13.)

14.

34/2017.
(III.6.)

A napirendi pontok
elfogadásáról

15.

35/2017.
(III.6.)

A megyei
önkormányzatok
támogatására és a
települési
önkormányzatok
rendkívüli
támogatására kiírt
pályázat benyújtásáról

16.

36/2017.
(III.6.)

A Signum Alfa Sped
Kft-nek történő
utalásról

17.

37/2017.
(III.6.)

18.

38/2017.
(III.6.)

Elfogadva. Polányi
Klára határozati
kivonattal értesítve.

Polányi Klára
kérelméről

Nagy Lajos
alpolgármester
döntéshozatalból való
kizárásáról
Az alpolgármester
illetményének és
költségtérítésének
meghatározásáról

Azonnal

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Elfogadva. A
támogatás átadásra
került.

Azonnal

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Elfogadva. A
pályázat benyújtásra
került.

Elfogadva.

Azonnal

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Elfogadva.

Elfogadva. A
pályázat benyújtásra
került.

Azonnal

Azonnal

Folyamatos

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Elfogadva.

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Elfogadva.

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Elfogadva.

Sárkeresztúr, 2017. március 24.

Csutiné Turi Ibolya sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017. (……) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom
szerint elfogadja.
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Határidő: azonnal

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

Előterjesztés
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont: Rendelet-tervezet az egészségügyi alapellátás körzeteinek
megállapításáról és kialakításáról
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016 júniusában megtartott képviselő-testületi ülésünkön megalkottuk az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Alapellátási tv.) 6. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról szóló 7/2016. (VI.29) önkormányzati rendeletet. A Kormányhivatal
javaslattal élt a rendelet kapcsán, amelyet a 2016. decemberi ülésen tárgyaltunk meg. Akkor
úgy határoztunk, hogy a javaslattal egyetértünk, és új rendeletet alkotunk az Alapellátási tv.
által adott felhatalmazás alapján. Első körben az előkészített rendelet-tervezetet elfogadtuk, és
felkértük Jegyző urat a szükséges vélemények beszerzésére.
A véleményeztetés lezajlott, valamennyi, véleményezésre jogosult személy és szerv megadta
hozzájárulását a rendelet megalkotásához. A vélemények jelen előterjesztés mellékletét
képezik.
Mivel a szükséges egyeztetéseket lefolytattuk, és az alapján a tervezet megfelel a
követelményeknek, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a csatolt rendelet-tervezet
elfogadására.
Sárkeresztúr, 2017. március 30.

Csutiné Turi Ibolya s.k.
polgármester

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró
alapellátást végző orvos és védőnők, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint az
egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pontjának db) alpontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete véleményének
kikérésével a következőket rendeli el.
1. § (1) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a háziorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A háziorvosi
ellátás körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.
(2) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a házi gyermekorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A házi
gyermekorvosi ellátás körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.
(3) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a fogorvosi alapellátásról egy körzetben gondoskodik. A fogorvosi
alapellátás körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.
(4) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a háziorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben gondoskodik. A háziorvosi
ügyeleti ellátás körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.
(5) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben gondoskodik. A
házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.
(6) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a fogorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben gondoskodik. A fogorvosi
ügyeleti ellátás körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.
(7) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a védőnői ellátásról két körzetben gondoskodik. A védőnői ellátás
körzeteihez tartozó utcák felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
(8) Sárkeresztúr Község Önkormányzata az iskola-egészségügyi ellátásról egy körzetben gondoskodik. Az iskolaegészségügyi ellátás körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási
körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (VI.29) önkormányzati rendelete.
Csutiné Turi Ibolya
polgármester

dr. Ambrózi Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.
Sárkeresztúr, 2017. … hó ... nap
dr. Ambrózi Sándor
jegyző

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

Védőnői körzetek meghatározása
Sárkeresztúr I. védőnői körzet
Kossuth utca
Fő utca
Rákóczi utca
Ady Endre utca
Vasút utca
Madách utca
Dózsa György út (Farkas M. utcáig)
Szent István utca
Farkas Miklós utca
Vörösmarty utca (Szabadság utcáig)
Sárkeresztúri Általános Iskola

Sárkeresztúr II. védőnői körzet
Dózsa György út (Farkas Miklós utcától)
Béke utca
Szabadság utca
Arany János utca
József Attila utca
Szegfű utca
Petőfi Sándor utca
Bem József utca
Sárkánytó utca
Zalka Máté (Diófa) utca
Virág utca
Széchenyi utca
Nefelejcs utca
Rózsa utca
Nyárfa utca
Damjanich utca
Alkotmány utca
Május 1. utca
Vörösmarty utca (Szabadság utcától)
Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda

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

Előterjesztés
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
2015. november 1. napján lépett hatályba az új közbeszerzési törvény, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.). A Kbt. 42. § (1) bekezdése szerint az
5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet
(a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A
közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.
A helyi önkormányzatok a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Kbt. szerinti
közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek.
A közbeszerzési értékhatárok megállapításának módját a Kbt. 15. §-a határozza meg. Az e
jogszabályhely által meghatározottak alapján a 2017. évben a közbeszerzési értékhatárok a
klasszikus ajánlatkérők tekintetében az alábbiak szerint alakulnak:
Nemzeti közbeszerzési értékhatárok
A) Nem közszolgáltatói szerződések esetén
árubeszerzés
15 millió forint
építési beruházás
25 millió forint
építési koncesszió
100 millió forint
szolgáltatás megrendelése 15 millió forint
szolgáltatási koncesszió 30 millió forint
B) Közszolgáltatói szerződések esetén
árubeszerzés
50 millió forint
építési beruházás
100 millió forint
szolgáltatás megrendelése 50 millió forint
építési koncesszió
200 millió forint
szolgáltatási koncesszió 100 millió forint.
Az idei évben előreláthatólag a 2016-ban az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatok számára kiírt pályázaton elnyert támogatásnak az útfelújításra fordítandó
részére kell majd közbeszerzési eljárást lefolytatnunk, ennek megfelelően került összeállításra
a határozati javaslat mellékletét képező terv. Az óvodai tornaszoba felépítése a közbeszerzési
értékhatár alatt marad, így ott közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség.
Tisztelt Képviselők! Kérem, hogy a lenti határozati javaslat elfogadásával Sárkeresztúr
Község Önkormányzatának 2017. évi összesített közbeszerzési tervét megalkotni
szíveskedjenek.
Sárkeresztúr, 2017. március 24.
Csutiné Turi Ibolya sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017. (……) határozata
a 2017. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi
összesített közbeszerzési tervét a határozat 1. mellékletét képező tartalommal állapítja meg.
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
1. melléklet a …../2017. (……) határozathoz

KÖZBESZERZÉSI TERV
2017. év

Tervezett közbeszerzés tárgya

Belterületi utak felújítása

Irányadó
eljárási rend
nemzeti

Tervezett eljárási
típus
A közbeszerzésekről
szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 115.
§ (2) bekezdés
szerinti hirdetmény
nélküli és tárgyalás
nélküli eljárás

Időbeli ütemezés
Szerződés
Az eljárás
teljesítésének
megindításának
időpontja vagy a
időpontja
szerződés
időtartama
2017. II. negyedév
2017. III. negyedév

Sárkeresztúr, 201.. ……………….
……………………..
Polgármester

…………………..
Jegyző

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben előzetes
összesített tájékoztató
közzétételére?
nem

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

Előterjesztés
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. 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, 2017. március 24.
Ludányi Gergely s.k.
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017. (……) 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 a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2016-ban végzett tevékenyégéről

Bizottságunkban az elmúlt év során változás történt: az elnök és bizottsági képviselő
személyében. Továbbra is négy képviselővel, három külsős taggal, és az üléseken minden
alakalommal tanácskozási joggal részt vevő a klubvezetőkkel végeztük a munkát.
A kibővült bizottság által év elején összeállított és jóváhagyott munkaterv szerint dolgoztunk,
mint minden évben. Év közben történtek változások: egy-egy időpont került át máshova,
illetve bővült, és elmaradt egy-egy rendezvény. A Bizottság feladata volt a településen
megtartásra kerülő kulturális és sportesemények koordinálása, és az események
szervezésében, lebonyolításában való aktív részvétel.
A megbeszéléseket havi rendszerességgel tartottunk, vagy az aktuális rendezvényekhez
igazítottuk. Minden alkalommal megbeszéltük a már lezajlott rendezvényeket, levonva az
esetleges tanulságokat, kiemelve a sikeres, követendő mozzanatokat. Az eseményeket kellő
alapossággal készítettük elő, ötletekkel segítve a művelődésszervező munkáját.
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 kíséretében méltóképpen ünnepeltünk, tettünk bizonyságot
magyarságunkról. Az iskola tanulói és tanárai, valamint a település kultúrára érzékeny
lakóinak egy-egy csoportja által előadott műsorok koronázták meg az ünnepeket. Az elmúlt
évben dr. Baróti Sándor-díjat és poszthumusz díszpolgári címet adtunk át arra érdemes
embereknek.
Pedagógusainkat, szép korú lakosainkat bensőséges ünnepségek keretében köszöntöttük.
Nagy örömmel fogadják az idős emberek minden évben kortársaik előadását (Napsugár
Nyugdíjas klub), és a meglepetés műsorokat. Idén népdalokat hallgathattak citerakísérettel.
Idén is részt vettünk a Keresztúr Nevű Települések Találkozóján. Az eseményen ismét
sárkeresztúri embernek, és ismét poszthumusz adta át Kovács József elnök úr a Szövetség
által alapított díjat. Ebben az évben először településünk nem adott műsort a találkozón.
Az év szórakoztató eseményeinek legnagyobbika a sárkeresztúri búcsú. A nyár folyamán
lezajlott eseményen sok százan vettek részt, érezhették jól magukat a sok réteg igényeit
követő rendezvényen.
Az elmúlt évben három alkalommal jelent meg a Sárkeresztúri Újság, tájékoztatva a település
lakosságát az időszakban történt eseményekről.
Az év folyamán két alkalommal kaptunk hírt több évtizede végzett általános iskolai osztályok
találkozójáról.
Az év végi rendezvények a szeretet, a meghittség jegyében zajlottak. Sok embert vonzottak a
művelődési házba.

A 2016-es évben is igényesen összeállított és megszervezett programokkal járultunk hozzá
Sárkeresztúr mindennapjaihoz. A Bizottság betöltötte azt a feladatot, amit az önkormányzat
SZMSZ-ében számára kijelölt.
Szeretném megköszönni mindenkinek az odaadó munkát. A kluboknak, támogatóknak,
feladatot vállalóknak a település ünnepeihez való pozitív hozzáállást, a szereplést, a szebbnél
szebb műsorokat.

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet a beszámoló elfogadására.

Tisztelettel: Ludányi Gergely
Kulturális, Oktatási
és Sport Bizottsági elnök

Sárkeresztúr 2017. március 20.
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Előterjesztés
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont: Határozati javaslat a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodába történő
beiratkozás időtartamának meghatározásáról
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 2017.
május 8-12. közötti időszakot javasolta a beiratkozás idejének.
A 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beíratás időpontjának meghatározatása, valamint a
kifüggesztésre kerülő hirdetmény tartalmának kérdésében kell döntést hoznia a képviselő-testületnek.
Tisztelt Képviselők! Az előterjesztéshez – az óvodavezető javaslatát figyelembe véve – megvitatásra és
jóváhagyásra az alábbi határozati javaslatot készítettem elő.
Kérem, hogy mellékelt határozati javaslat szerint a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodába történő felvételre
jelentkezés időpontját, valamint a közzétételre kerülő hirdetményt elfogadni szíveskedjenek.
Sárkeresztúr, 2017. március 30.
Csutiné Turi Ibolya s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017. (……) határozata
a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodába történő beiratkozásról
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete mint fenntartó a 2017/2018. nevelési évre a
Sárkeresztúri Napraforgó Óvodába történő beiratkozás kapcsán az alábbiakat rendeli el.
1. A Képviselő-testület a 2017/2018. nevelési évre a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodába történő
beiratkozás idejének a 2017. május 8-12. 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: azonnal
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester

1. melléklet a …../2017. (……) határozathoz

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
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HIRDETMÉNY
A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRÓL

Tisztelt Szülők!
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a .../2017. (……) határozatába foglalt
döntése értelmében

a 2017/2018. nevelési évre a Sárkeresztúri
Napraforgó Óvodába történő beiratkozás ideje:
2017. május 8-12, 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 2017. június 12. 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.

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
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Előterjesztés
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont: Határozati javaslat védőnői álláshelyre kiírt pályázatról
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a előírja, hogy
közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet
kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény
eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Jelen esetben a kinevezési
jogkör gyakorlója a képviselő-testület.
A pályázat kiírása amiatt vált szükségessé, hogy a II. védőnői körzetet vállalkozó védőnőként ellátó
Stefán-Nagy Alexandra 2017. március 31. napjával felmondta a feladat-ellátási szerződését, így új
védőnő kinevezése vált szükségessé. A január hónapban kiírt pályázat eredménytelen volt. Az új
védőnő kinevezéséig a körzet ellátását helyettesítés útján biztosítjuk.
Kérem, hogy a pályázati kiírást tartalmazó határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjenek.
Sárkeresztúr, 2017. március 24.
Csutiné Turi Ibolya sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017. (……) határozata
védőnői munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzata
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján
pályázatot hirdet

VÉDŐNŐI
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a jelentkező döntése szerint vállalkozásban is
ellátható.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8125 Sárkeresztúr, Vörösmarty u. 1, II. számú védőnői körzet.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Sárkeresztúr községben a területi védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátása a 49/2004
(V. 21.) EszCsM rendelet szerinti feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Szükség esetén az önkormányzat szolgálati lakást tud biztosítani.
Pályakezdőket is szívesen fogadunk.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

egészségügyi főiskola, védőnői diploma,
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•

Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

szakmai önéletrajz
szakképzettséget igazoló diploma másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
személyi adatok és legfontosabb foglalkozások feltüntetése
hozzájáruló nyilatkozat az elbírálásban résztvevők számára a pályázati anyag és
személyes adatai megismeréséhez, illetve hozzájárulás a pályázat nyílt ülésen történő
elbírálásához.
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen
szeretné-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követő hónap 1. napjától betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat megjelenését követő 30 nap.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Csutiné Turi Ibolya polgármester nyújt
a 06/25 523-623-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8125
Sárkeresztúr, Fő utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
Személyesen: Csutiné Turi Ibolya polgármester, Fejér megye 8125 Sárkeresztúr, Fő u.
34.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártát követő következő
ülésén.
A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a KSZK honlapján jelentesse
meg.

