
 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. szeptember hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: A Fejér Megyei Kispályás Labdarúgó Bajnokságról szóló tájékoztató 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatóság igazgatója keresett meg júliusban. 

Levelében írja, hogy azon településeket keresett meg ahol a 2020-2021. évi bajnoki 

szezonban nem indítanak felnőtt csapatot. A labdarúgás népszerűsítése, az egészséges 

életmódra való felhívás, a települések közösség formálása érdekében, a COVID-19 utáni 

helyzetben, szeretnének ezeknek a településeknek torna rendszerben egy kispályás 

bajnokságot szervezni. Terveik szerint területi alapon 4-5 csapatos csoportokba sorolnánk a 

települések 5+1-es csapatait. Rotációs rendszerben minden település rendezne egy tornát, 

ősszel is tavasszal is. A csoport győzteseknek pedig egy nagy megyei döntőt terveznek. A 

pálya kb. 20×40m méretű lenne, talaj megkötése nélkül, amit bárhol ki lehet jelölni. Az 

Országgyűlési képviselő úrral egyeztetések történtek, a célokkal egyetért és támogatja a 

kezdeményezést. A program részletes ismertetése céljából a képviselő-testületi ülésre 

meghívtam igazgató urat. 

Kérném, hogy a program sikeréhez járuljon hozzá a Képviselő-testület, tevékenységével 

támogatásával segítse a megvalósítást.  

 

Sárkeresztúr, 2020. szeptember 4. 

  

 

 Csutiné Turi Ibolya s.k. 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
magyar állampolgár MLSZ-nél történő első igazolásához 

 

 

Alulírott   

 
Születési hely, idő:   
 
Lakcím:  

szám alatti lakos kijelentem, hogy a magyar állampolgárságon kívül: 
 

a) más ország állampolgárságával nem rendelkezem 
 

b) másik ország állampolgára is vagyok 
 
 Ország megnevezése:   
 
Kijelentem továbbá, hogy Magyarországon kívül, másik országban labdarúgás szakágban 
igazolással  
 

a) nem rendelkezem 
 

b) rendelkezem 
 
 Ország és sportszervezet megnevezése:  
 
Kijelentem továbbá, hogy Magyarországon kívül, másik országban futsal szakágban igazolással  

 
a) nem rendelkezem 

 
b) rendelkezem 

 
 Ország és sportszervezet megnevezése:  
 
 
 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelőek, továbbá tudomásul veszem, hogy 

amennyiben a fenti adatok valótlansága bebizonyosodik, úgy ellenem és az engem szerepeltető 

sportszervezet ellen az MLSZ vagy annak illetékes szerve fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 

 
 ,   

 
 
     
 A labdarúgó aláírása A labdarúgó törvényes 
 képviselőjének aláírása 
 

Kitöltési útmutató:  

 Válaszadáskor a megfelelő választ aláhúzással kell jelölni. 

 Bármely b.) válasz megjelölése esetén az igazoló lapot és jelen nyilatkozatot az MLSZ budapesti vagy az illetékes megyei 
igazgatósága köteles továbbítani az MLSZ részére. 

 A nyilatkozattal egyidejűleg minden esetben a labdarúgó eredeti születési anyakönyvi kivonatának másolata is benyújtandó. 

 



Fejér Megyei Kispályás 

Labdarúgó Bajnokság 

e-mail: fejer@mlsz.hu 

web: www.fejer.mlsz.hu 

 

 

Csapat neve:…......................................................................... 
Csapatvezető neve:….............................................................. 
Csapatvezető telefonszáma:…............................................... 
Csapatvezető adóazonosítója:…............................................ 
Csapatvezető címe:….............................................................. 
Csapatvezető e-mail címe: ….................................................. 

 

Civil társaságot létesítő társasági szerződés 
 

amelyet az alulírott, illetve a külön íven felsorolt felek a 2011. évi CLXXV. Törvény az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról, valamint a Polgári Törvénykönyv, azon belül is elsősorban annak XLVI. 
fejezete 568.-578/A. §-ainak rendelkezései alapján kötöttek meg az alábbiak szerint: 

 
1. A szerződő felek rögzítik, hogy a Civil törvény által biztosított jogukból, illetve egyéb 
érdekeltségükből eredően, valamennyien természetes személyek által alapított társaságot 
hoznak létre. A nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására, és közösségi célú 
tevékenységük összehangolására a Fejér Megyei Kispályás Labdarúgó Bajnokságban való 
szereplésre alakulnak. 

 
A szerződő felek megállapítják, hogy közösségi céljuk az amatőr labdarúgó sportban való 
részvétel. Fentiek alapján a szerződő felek kijelentik, hogy valamennyien érdekeltek. 

 

2. A szerződő felek rögzítik, hogy a fenti 1. pontban megfogalmazott közös érdekeik 
érvényesítésének szándékára figyelemmel, a létrehozandó polgári jogi társaság elsődleges 
célja, hogy a szerződő felek, mint a polgári jogi társaság tagjai által közös rendelkezésre 
bocsátandó vagyoni hozzájárulások terhére az amatőr labdarúgó bajnokságban 
szerepelhessenek. 

 
3. A szerződő felek kifejezik azt a szándékukat, hogy e kiterjesztett cél megvalósításához 
szükséges további vagyoni hozzájárulás közös rendelkezésre bocsátását egyenlő mértékben 
és formában vállalják. 

 
A szerződő felek már most nyilatkoznak arról, hogy a jelen Társasági Szerződés módosítása 
révén nem zárkóznak el attól, hogy a polgári jogi társaságtól annak bármely tagja megváljon, 
de attól sem, hogy a polgári jogi társasághoz bárki, természetes személy, új tagként - az 
arányos teherviselés elvét megtartva - csatlakozzon. 

 
4. A szerződő felek a jelen társasági szerződés aláírásával, a fenti célok megvalósítására 
polgári jogi társaságot alapítanak. 

 

A döntési mechanizmust illetően a szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy annak ügyeiben 
közösen, a határozathozatalban résztvevők egyszerű szótöbbségével döntenek. Minden 
tagnak egy szavazata van. A határozatképességhez az szükséges, hogy tagjainak több mint 
fele részt vegyen a határozathozatalban. 

 

6. A szerződő felek felhatalmazzák ......................................................................... (név) 
………………………………………………………………………………..……………..................... 
...................…(cím) a Civil Társaság képviselőjét arra, hogy: 

• A civil társaság ügyeiben önállóan eljárjon, és képviselje. 

• A civil társaság pénzügyi és gazdasági ügyeit intézze, arról rendszeresen 
beszámoljon a tagoknak. 

mailto:fejer@mlsz.hu
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Fejér Megyei Kispályás 

Labdarúgó Bajnokság 

e-mail: fejer@mlsz.hu 

web: www.fejer.mlsz.hu 

 

 

7. A szerződő felek a teljesítendő vagyoni hozzájárulásuk mértékét és egymás közötti 
arányait illetően úgy állapodnak meg, hogy - az e pontban leírt esettől eltekintve - a 
kötelezően teljesítendő vagyoni hozzájárulásaik összege mindenkor egyenlő lesz. 

 

8. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az társaság céljainak megvalósítása 
érdekében jóhiszeműen együttműködnek és minden tőlük elvárhatót megtesznek a célok 
előmozdítása érdekében, ide értve azt is, hogy a megfelelő időpontban a szükséges 
jognyilatkozatokat megteszik, és a szükséges magatartásokat kifejtik. 

 
A szerződő felek kijelentik, hogy amennyiben a célok megvalósítása érdekében az 
szükséges, úgy szakmai tapasztalataikat is felhasználva, a jogi személy tago(ka)t kivéve, 
személyesen is közreműködnek a polgári jogi társaság tevékenységében. 

 
A szerződő felek kijelentik, hogy a társaság tevékenysége annak céljára figyelemmel nem 
üzletszerű, non-profit jellegű. 

 

A szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítendő vagyoni hozzájárulásuk közös tulajdonukba 
kerül és az kizárólag a társaság rendelkezésére áll. 

 
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a teljesítendő vagyoni hozzájárulásuk után kamat, 
díjazás, osztalék vagy más egyéb típusú jövedelem nem jár és díjat személyes 
közreműködésükért sem számíthatnak fel. 

 

A szerződő felek megállapodnak, hogy a társaság megszűnésekor, illetve abban az esetben 
ha a tag a társaságtól megválik, a korábban rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulást 
visszakövetelni csak akkor lehet, ha azt a társaság még nem fordította céljai 
megvalósítására, vagy ha a célok megvalósítása érdekében azt még nem kötötte le. 

 
Amennyiben a közös rendelkezésre bocsátott vagyon meghaladja a célok megvalósításához 
szükséges mértéket, úgy a társaság megszűnése esetén a fennmaradt összeget a teljesített 
vagyoni hozzájárulások arányában kell a tagok között felosztani, ám oly módon, hogy először 
a fenti 6. pont alapján esetlegesen teljesített önkéntes többlet-hozzájárulásokat kell 
visszatéríteni egymás között a ténylegesen teljesített összegek arányában. 

 
A társaság évenként költségtervet, illetve minden naptári év elteltével legkésőbb március 
végéig éves elszámolást köteles készíteni a tagok számára. 

 
A szerződő felek a jelen polgári jogi társaságot határozatlan időre hozzák létre. 

 

Valamely tag halála esetén a megmaradó tagok a társaság továbbfolytatását határozhatják el 
azzal, hogy a tag örököse részére lehetővé fogják tenni a jelen Társasági Szerződéshez 
történő csatlakozást. 

 
A társaság megszűnik: 

 

• ha célját megvalósította, vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges; 

• azonnali hatályú felmondással; 

• a társaság közös elhatározással való megszüntetésével; 

• ha a tagok száma egyre csökken. 

 

A társaság megszűnésekor végelszámolásnak van helye. Az ügyintézés és képviselet 
szabályait a végelszámolás során is alkalmazni kell. A végelszámolás eredményét a tagok 
tudomására és nyilvánosságra kell hozni. 
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Fejér Megyei Kispályás 

Labdarúgó Bajnokság 

e-mail: fejer@mlsz.hu 

web: www.fejer.mlsz.hu 

 

 

A társaság tevékenységéből eredő tartozások kiegyenlítése után a fennmaradó közös 
vagyont a tagok között vagyoni hozzájárulásuk arányában, a társasági szerződés 
rendelkezéseivel összhangban kell felosztani. 

 

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában elsősorban a 
Polgári Törvénykönyv preambulumban megjelölt és a polgári jogi társaságról szóló 
rendelkezései az irányadók. 
A jelen Társasági Szerződés, az aláírási íveket nem számítva, ............... oldal terjedelemben 
és ............. eredeti példányban készült. (Minden képviselő kap egy-egy eredeti példányt.) 

 

Alulírott és a külön íveken írt szerződő felek a jelen társasági szerződést elolvasás, közös 
értelmezés és megértés után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt saját kezűleg írtuk alá. 

 
Székesfehérvár, 20 . …………………………… 

 
 

A fenti társasági szerződést az alakuló közgyűlésen aláírta: 

 
 

…………………………………….. 
képviselő 

 
 

………………………………… .................................................. 
tag tag 
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Fejér Megyei Kispályás 

Labdarúgó Bajnokság 

e-mail: fejer@mlsz.hu 

web: www.fejer.mlsz.hu 

 

 

CIVIL TÁRSASÁG ALAPÍTÓ ÍV 
 

S.SZ. NÉV CÍM ALÁÍRÁS 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

* a képviselőn kívül minimum 2 db alapító tag aláírása szükséges. 
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NEVEZÉSI LAP  

A 2020-2021. ÉVI FEJÉR MEGYEI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐINEK 
 

A szervezet (bírósági / cégbírósági bejegyzéssel megegyező) 

Neve:  MLSZ Kód:  

Székhelye:   
Bírósági nyilvántartási szám:  Bírósági bejegyzési szám:  
Adószám:   
Levelezési cím:   
Telefon:  Fax:  
E-mail:  
Honlap:  

 

A sportszervezet azon neve, melyet a bajnokság ideje alatt használni kíván: 

 

 
A SPORTSZERVEZET A 2020-2021. BAJNOKI ÉVBEN A 

 

 

 
 
KÍVÁN INDULNI.       (A MEGFELELŐ NÉGYZETET KÉRJÜK, JELÖLJE BE) 
 
 
A SZERVEZET JOGI FORMÁJA 

 
SPORTEGYESÜLET CIVIL TÁRSASÁG 

  
 

 

 

 

A szervezet képviselőjének: 

Neve:  
Beosztása:  
Telefon:  Mobil:  
E-mail:  

 

A NAV-nál bejelentett bankszámlaszám(ok): 

                                   

Sorsolással kapcsolatos kérések: 

 

 
Az MLSZ 2020-2021. évi Versenykiírását, a Szabályzatait, a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési 

rendet illetve az Edzői Licenc-eket megkaptuk, az abban foglaltakat magunkra nézve jelen nevezéssel 

kötelező érvénnyel elfogadjuk. 

Tudomásul vesszük, hogy a játékvezetői díjak központilag kerülnek kiszámlázásra, mely tartalmazza a 

játékvezetői díj bruttó összegét, a járulékokat és egyéb költségeket. 

Hozzájárulunk, hogy a jelen nevezési lapon feltüntettet adatokat az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága a 

saját rendszerében tárolja és azokat kiadványaiban, honlapján feltüntesse. 

Székesfehérvár, 2020.09. 

          ………………………………..   

            Képviseletre jogosult     

 
 

FÉRFI 
 FELNŐTT KISPÁLYÁS BAJNOKSÁG 

 



3. sz. melléklet 

Igazoló lap és kitöltési útmutató 

 

Labdarúgó 
azonosító  
száma: 

 

IGAZOLÓ LAP 
MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG 

 
 

 

 

 

 

Sportszervezet neve, székhelye: Szakág: Állampolgárság: 

Név: 

 

Születéskori neve: 

Anyja leánykori neve: Születés helye: Születési ideje: 

 
Kijelentjük, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatát ismerjük és rendelkezéseit elfogadjuk. 
 
 
 
 
 
 Kelt: 
 
 
 
 
 törvényes képviselő aláírása labdarúgó aláírása sportszervezet aláírása 
   p.h. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. szeptember hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

Napirendi pont: Rendelet-tervezet a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról 

szóló, 4/2016.(V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Sárréti Barbara jegyző 

 

 



Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének                                             

/2020.(    .      .) önkormányzati rendelete  

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

rendelet módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását javaslom a babváró csomag 

természetbeni támogatás formájának módosításával, Tiszta porta pályázat és Újítsd meg a 

házadat! pályázat bevezetésével. 

A Képviselő-testület döntött A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról 

szóló, 17/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításával a  babaváró csomag 

támogatás bevezetéséről. A rendelet módosítás 11.§ (11) bekezdése tartalmazza a 

természetbeni támogatás formájának módosítását és annak 10.000 Ft-ról történő 20.000 Ft-ra 

történő emelését. A Képviselő-testület támogatása esetén a helyi gyógyszertárral kötött 

szerződés alapján a szülők igényei szerint kerülne összeállításra a babaápolásához, illetve 

táplálásához szükséges eszközöket tartalmazó csomag. A gyógyszertár által kiállított számla 

és átvételi elismervény követően történne a támogatás kifizetése közvetlenül a gyógyszertár 

felé.  

A Tiszta porta zártkörű, meghívásos pályázat célja, hogy a szociális munkások 

közreműködésével kiválasztott 20 családot ösztönözzük a rendezett udvar megteremtésére. 

Amennyiben a kiválasztott közreműködik a meghatározott feltételek teljesítésében 25 000 Ft 

támogatásban részesül, valamint annak 90 napig történő fenntartását követően ismételten 

25.000 Ft támogatásban részesül.  

A pályázati feltételek:  

-szemétszállítási szerződés megkötése, illetve rendezett szerződés igazolása,  

-zárt udvar, amennyiben van állattartás (baromfi, kutya) azokat az udvar, ill. kert területén 

történő tartásáról gondoskodik 

- az udvar és kert teljes területe gaztalanított, szemétmentes. 

Az Újítsd meg a házadat! pályázat célja a település összképi rendezettség, az ingatlan 

gazdaságos fenntartásának elősegítése. A benyújtott pályázatok részletesen tartalmaznia kell, 

a tervezett felújítást, időpontját, becsült költségét. A költségek finanszírozása szállítói 

szerződéssel valósulna meg, amelynek alakulását a települési szociális munkások kísérnének 

figyelemmel.  



Javaslom a vissza nem térítendő támogatás összegeként  250 000 Ft-ot, és nyolc 

ingatlan felújításának támogatását. A támogatott beruházások:tetőfelújítás,ablakcsere, bejárati 

ajtó csere,szennyvízcsatorna bekötés,vízbekötés,az ingatlan körbekerítése,az ingatlan 

szigetelése. 

Tisztelt Képviselők! 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal, valamint közös 

feladataink megoldásában való részvételükkel és tapasztalataikkal segítsék munkánkat és a 

csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

 

Sárkeresztúr, 2020. augusztus 18.  

                                                                                           

     Csutiné Turi Ibolya sk. 

     polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT  

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2020.(     .      .) önkormányzati rendelete 

 

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

rendelet módosításáról 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési 

rendeletet módosító jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felméri a módosítás 

várható következményeit. 

 

A költségvetési rendeletmódosítás-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a 

következők: 

 

a)a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 

aa)Társadalmi, gazdasági, hatások 

 

A rendelet módosításának célja elősegíteni a hátrányos helyzetű családoknak, hogy jobb 

lakáskörülmények megteremtésével erősítse igényüket a társadalmi beilleszkedésre, rendezett 

lakáskörülmények megteremtésére és fenntartására.  

A Tiszta porta pályázattal a településen jelentkező szemét-felhalmozási probléma 

ösztönzőkkel történő kezelése és megszüntetése az elérni kívánt cél.  

 

ab)Környezeti és egészségügyi következmények: 

 

A rendeletben meghatározott célok megvalósulása elősegíti a tudatosabb környezeti 

szemléletmód megteremtését és egészségügyi problémák megelőzését. 

 

ac)Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet módosításában foglalt előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és 

adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatok jelentkeznek a hivatal számára.  

 

b)A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendeletmódosításban szabályozott rendelkezések biztosítják a rendeletben meghatározott 

és elérni kívánt célok  megvalósulását. 

 

c)A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak.  



Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

       /2020.(     .     .) 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. § Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

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

(továbbiakban: szociális rendelet ) 11. § (11) bekezdés helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„(11)  a) Sárkeresztúr Község Önkormányzata az éves költségvetésében az e célra 

megtervezett és elkülönített   kiadási előirányzata terhére 20.000 (húszezer) Ft összegű 

egyszeri önkormányzati természetbeni támogatást nyújt szülő (szülők), illetve törvényes 

képviselő részére, amelyet  a rendelet  5. mellékletében lévő   nyomtatvány benyújtásával 

kérelmezhetnek a 2020. január 1. után született gyermekek szülei, törvényes képviselői a 

gyermek megszületésének évében, vagy tárgyévet követő 180 napon belül. 

b) A szülőknek (szülőnek) a jogosultsági feltételeket személyazonosító kártyával, lakcím 

kártyával, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatával kell igazolnia. 

c) A  támogatás adható minden anyakönyvezett, újszülött gyermekre, akinek állandó 

lakóhelye a lakcímnyilvántartás szerint Sárkeresztúr, és életvitelszerűen a településen  

tartózkodik. Az újszülött gyermekek támogatása ikerszülés esetében külön-külön történik. 

d) Az újszülött gyermekek legfeljebb 20.000 Ft összegű természetbeni támogatását elrendelő 

határozat a Kis Patika Gyógyszertár (8125 Sárkeresztúr, Szent István út 21. ) váltható be a 

támogatást megállapítását követő fél éven belül. A határidő letelte jogvesztő. „ 

2.§ A rendelet a következő14/A.§-sal egészül ki: 

 

 

 

 

 



13. Szociális célú pályázatok 

 

,, (1) a) Tiszta porta zártkörű, meghívásos pályázatba bevont 20 kiválasztott pályázó 

meghatározott alábbi feltételek teljesítése esetén két részletben történő, együttesen 50 000 Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesül.  

b) Amennyiben a pályázó a meghatározott célokat elfogadja, azokat 60 napon belül teljesíti, a 

teljesítési nyilatkozat benyújtását követő 15 napon belül 25.000 Ft pénztámogatásban 

részesül. Amennyiben a meghatározott feltételek fennállását legalább további 30 napig 

fenntartja a teljesítési nyilatkozat benyújtását követő 15 napon belül ismételt 25.000 Ft 

pénztámogatásban részesül. 

c) A pályázatban meghatározott feltételek és célok: rendezett szemétszállítási szerződéssel 

rendelkezés,  ingatlan körbekerített, házi állatok (baromfi, kutya) az udvar, ill. kert területén 

történő tartása, az udvar és kert teljes területe gaztalanított, szemétmentes. 

 

(2) a) Az Újítsd meg a házadat! pályázatban résztvevő saját tulajdonú, de legalább ½ 

résztulajdonnal rendelkező ingatlantulajdonos, aki életvitelszerűen Sárkeresztúron 

tartózkodik,  legfeljebb 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül legalább a 

vissza nem térítendő igényelt támogatás 60%-ig szállítói szerződés formájában, amennyiben a 

meghatározott, támogatott ingatlanfejlesztések legalább egyikét kívánja megvalósítani. 

b) Támogatott ingatlan-felújítási beruházások: ablakcsere, bejárati ajtócsere, ingatlan 

szigetelése, tetőfelújítás, szennyvízcsatorna bekötése, vízbekötés, az ingatlan körbekerítése, az 

ingatlan szigetelése, villamos energia bekötése, előre fizetős mérőóra felszereltetése. 

c) A pályázó részletes felújítási tervet nyújt be, amely tartalmazza a tervezett felújítást, annak 

okát, tervezett időpontját, tervezett költségét. 

d) A pályázó köteles a felújítás befejezését követő 15 napon belül teljesítési nyilatkozatot 

benyújtani és együttműködni a haladási napló elkészítésében.  

e) A benyújtott pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület dönt az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság, a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, a védőnők, 

óvodavezető, iskolaigazgató döntés-előkészítői véleményének kikérését követően. 

f) Amennyiben a pályázó a kitűzött fejlesztést nem valósítja meg, annak teljes összegét vissza 

kell fizetnie.” 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Sárkeresztúr, 2020. szeptember       . 

 



 

                  Csutiné Turi Ibolya                                                   Sárréti Barbara 

                       polgármester                                                                 jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:  

 

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 

kihirdettem. 

 

 

Sárkeresztúr, 2020. szeptember        . 

 

 

 

 

                                                                                                    Sárréti Barbara 

                                                                                                            jegyző 

 

 



 

I N D O K O L Á S 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2020.(    .      .) önkormányzati rendelete 

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

rendelet módosításáról 

 

 

A babaváró csomag támogatás célja az újszülött ellátáshoz szükséges alapvető higiéniás, 

babaápolási szerek, pelenka, tápszer biztosítása. 

A rendelet módosításának célja elősegíteni a hátrányos helyzetű családoknak, hogy jobb 

lakáskörülmények megteremtésével erősítse igényüket a társadalmi beilleszkedésre, rendezett 

lakáskörülmények megteremtésére és fenntartására.  

A Tiszta porta pályázattal a településen jelentkező szemét-felhalmozási probléma 

ösztönzőkkel történő kezelése és megszüntetése az elérni kívánt cél.  

 

A rendelet 1.§-a szabályozza a babaváró csomag támogatás módosított rendelkezéseit. 

A rendelet 2.§-a szabályozza a Tiszta Porta pályázat és az Újítsd meg a házadat! pályázat 

rendelkezéseit. 

A rendelet 3.§ szabályozza a rendelet hatályba lépését, és hatályon kívül helyezés időpontját. 



  

 
5. melléklet a 4/2016. (V.3.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

KÉRELEM 

- babaváró csomag támogatása – 

 
1. SZEMÉLYI ADATOK 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 
1.1.1. Neve:  ................................................................................................................................................  
1.1.2. Születési neve:  .................................................................................................................................  
1.1.3. Anyja neve: .......................................................................................................................................  
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..................................................................................................  
1.1.5. Lakóhelye: ........................................................................................................................................  
1.1.6. Tartózkodási helye: ...........................................................................................................................  
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................................................  
1.1.8. Állampolgársága:  .............................................................................................................................  
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni) ..............................................................................................  

1.2. A kérelmező családi állapota: 

1.2.1. egyedülálló 1.2.2. házastársával / élettársával él együtt 

  

1.3. Újszülött(ek) adatai: 

 

 

Név 

 
Anyja neve: 

Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Társadalom-

biztosítási 

Azonosító 

Jele 

1.6.1.     

1.6.2.     

1.6.3.     

 

1.4. Kérelemhez mellékelni kell: az újszülött születési anyakönyvi kivonat másolatát, az újszülött 

sárkeresztúri címét tartalmazó lakcímkártya másolatát, a szülők sárkeresztúri címét tartalmazó 

lakcímkártya másolatát, a szülők személyazonosító igazolványának másolatát. 

A támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő 6 hónapon belül lehet a természetbeni 

támogatást átvenni a Kis Patika Gyógyszertárban ( 8125 Sárkeresztúr, Szent I. u. 21.), a határidő 

elmulasztása jogvesztő. 

Tudomásul veszem, hogy az adatfelvétel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 18.§-a által előírt nyilvántartások vezetése miatt kötelező. A felvett adatokat a szociális 

hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, 

az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, a kincstár, a bíróság, az ügyészség, a nyomozó 

hatóság, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

kezelhetik. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt: ................................................... 

 

 

 ..................................................... 

kérelmező aláírása 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. szeptember hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

Napirendi pont: Rendelet-tervezet a Lakásépítő közfoglalkoztatási mintaprogram keretében 

felépített lakások bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2015.(V.4.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Sárréti Barbara jegyző 

 

 



Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2020.(IX.1.) önkormányzati 

rendelete a Lakásépítő közfoglalkoztatási mintaprogram keretében felépített lakások bérletére 

vonatkozó szabályokról szóló, 5/2015.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2015. évben pályázat útján szociális bérlakosok lakói: Hopka-Grigóliát Emőke, 

Oláh Ágnes Mercédesz, Stivi Melinda bérlők 2020. július hónapban kiköltöztek.                       

Hopka-Grigóliát Emőke volt az egyetlen aki, az eredeti állapot szerint,  kifestve és rendezett 

módon hagyta el. 

Jelenleg Tóth Dávid él a családjával a Farkas Miklós u. 243/18. hrsz-ú ingatlanban 

rendezett lakókörnyezetben, díjtartozással nem rendelkezik. 

 

A rendelettervezet az alábbi javaslatokat tartalmazza: 

- a rendelet címének,,Sárkeresztúri szociális lakások bérletére vonatkozó szabályokról” címre 

módosítását,  

- módosítja a rendelet hatályába vont lakásokat, kikerül a Dózsa Gy. úti, 257/4. hrsz-ú 

ingatlan, és bekerül a Fő utca 25. (  27/1 hrsz-ú) és Hősök tere 8. ( 960 hrsz-ú) önkormányzati 

ingatlan, 

- a lakbér havi díjának 75,- Ft/m
2
-ről 200 Ft/ m

2
-ra történő módosítását, 

-az 1. és 2. számú melléklet módosítását; 

- a benyújtott pályázatok véleményezésében részt vesz az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, a sárkeresztúri védőnők, óvodavezető 

és iskolaigazgató. 

- a lakásbérleti pályázathoz kötelező  lakáscélú megtakarítási szerződést kötni. 

 

Tisztelt Képviselők! 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal, valamint közös 

feladataink megoldásában való részvételükkel és tapasztalataikkal segítsék munkánkat és a 

csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

Sárkeresztúr, 2020. augusztus 18.  

                                                                                           

     Csutiné Turi Ibolya sk. 

     polgármester 

 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT  

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2020.(IX.1.) önkormányzati rendelete 

a Lakásépítő közfoglalkoztatási mintaprogram keretében felépített lakások bérletére 

vonatkozó szabályokról szóló, 5/2015.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési 

rendeletet módosító jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felméri a módosítás 

várható következményeit. 

 

A költségvetési rendeletmódosítás-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a 

következők: 

 

a)a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 

aa)Társadalmi, gazdasági, hatások 

 

A rendelet módosítása elősegíti a hátrányos helyzetű családoknak, hogy a jobb 

lakáskörülmények megteremtésével erősítse igényüket a társadalmi beilleszkedésre, rendezett 

körülmények megteremtésére. A kedvező lakbér lehetővé teszi a hatékony gazdálkodás 

kialakítását, megtakarítás elérést. 

 

ab)Környezeti és egészségügyi következmények: 

 

Ilyen hatással nem rendelkezik a rendelet-tervezet. 

 

ac)Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet módosításban foglalt előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és 

adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szerv 

számára.  

 

b)A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendeletmódosítás a rendelet felülvizsgálatához kapcsolódott, a módosított rendelkezések 

biztosítják a rendelet hatékony alkalmazását. 

 

c)A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak.  



Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

           /2020.(         .          .) önkormányzati rendelete 

 

a Lakásépítő közfoglalkoztatási mintaprogram keretében felépített lakások bérletére 

vonatkozó szabályokról szóló, 5/2015.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti feladatkörében eljárva az 

önkormányzat tulajdonában lévő, a lakásépítő közfoglalkoztatási program során felépített 

vályogházak bérletére vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el.  

1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.4.) önkormányzati 

rendelete a Lakásépítő közfoglalkoztatási mintaprogram keretében felépített lakások bérletére 

vonatkozó szabályokról szóló rendelet (a továbbiakban: rendelet) címében a ,, Lakásépítő 

közfoglalkoztatási mintaprogram keretében felépített” szövegrész helyébe ,, Sárkeresztúri 

szociális” szöveg lép. 

2.§ A rendelet 1§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

,,A rendelet tárgyi hatálya az alábbi önkormányzati tulajdonú szociális lakásokra terjed ki: a 

Farkas Miklós u. 12. szám ( 243/15. hrsz.), Farkas Miklós u. 14. szám (243/16. hrsz.), Farkas 

Miklós u. 16.szám ( 243/17. hrsz.), Fő utca 25. (  27/1 hrsz-ú) és Hősök tere 8. ( 960 hrsz-ú) 

szám alatti önkormányzati ingatlan.” 

 

3.§ A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

,, A pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület a rendelet 1. mellékletében szereplő 

szempontrendszer alapján felállított sorrend figyelembe vételével dönt. A döntés során 

figyelembe veszi továbbá az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Sárkeresztúri Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, a védőnők, óvodavezető, iskolaigazgató döntés-

előkészítői véleményét. 

 

4.§ A rendelet 7.§ -a a következő e) ponttal egészül ki: 

 

,,e) lakáscélú megtakarítási szerződéssel rendelkezik.” 

 

5.§ A rendelet 16. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

,,  A lakásbérleti jogviszony fennállása esetén a bérlő lakbért köteles fizetni, melynek mértéke 

havi 200 Ft/m
2
. A lakbér a szerződés időtartama alatt évente egyszer emelkedhet.  

 

6.§ A rendelet 17.§ (3) bekezdésébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

,,   Az 50 000 Ft alatti lakbértartozás esetén a szerződés bérbeadó részéről történő felmondása 

előtt, a polgármester a lakásbérleti-díjtartozás közlésével tájékoztatja a bérlőt a tartozás 

részletekben történő megfizetésének lehetőségéről.”  

 



7.§  (1) A rendelet. 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

       (2) A rendelet 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

8.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Sárkeresztúr, 2020.szeptember        . 

 

 

 

                  Csutiné Turi Ibolya                                                   Sárréti Barbara 

                       polgármester                                                                 jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék:  

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 

kihirdettem. 

 

 

Sárkeresztúr, 2020. szeptember           . 

 

 

 

 

                                                                                                    Sárréti Barbara 

                                                                                                            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I N D O K O L Á S 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2020.(IX.1.) önkormányzati rendelete 

a Lakásépítő közfoglalkoztatási mintaprogram keretében felépített lakások bérletére 

vonatkozó szabályokról szóló, 5/2015.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Képviselő-testület 2015. évben alkotta meg az önkormányzati rendeletet. Az eltelt idő miatt 

indokolttá vált a rendelet módosítása.  

A rendelet 1.§-a módosítja a rendelet elnevezését, mivel annak tárgyi hatálya módosult, de 

továbbra is a szociálisan hátrányos helyzetű sárkeresztúri lakosok lakáskörülményeinek 

jobbítását kívánja szolgálni. 

A rendelet 2.§-a szabályozza a rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati ingatlanok 

felsorolását. 

A rendelet 3.§-a szabályozza a döntést előkészítő véleményezőket. 

A rendelet 4.§-a szabályozza, hogy a szociális bérlakásra pályázónak rendelkeznie kell 

lakáscélú megtakarítási szerződéssel, annak érdekében, hogy felkészüljön a bérleti szerződést 

követő lakhatásának biztosítására. 

A rendelet 5.§-a szabályozza a lakbér mértékét. A rendelet megalkotásakor döntött a 

Képviselő-testület a bérleti díjról, amelynek emelése az eltelt idő miatt indokolt. 

A rendelet 6.§-a módosítja azon lakbértartozás összegét, amelyen belül lehetőség van 

részletfizetésre. 

Az 7.§ szabályozza a rendelet mellékleteinek módosítását. 

A 8.§ szabályozza a rendelethatályba lépését, és hatályon kívül helyezés időpontját. 



1 

 

2. melléklet az  5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelethez 

 

Pályázati adatlap  

 

Sárkeresztúri szociális bérlakások   bérlésére 

 

Igénylő neve:  

Leánykori neve:  

Születési helye:  

Anyja neve:  

Állandó lakcíme:  

Ideiglenes lakcíme:  

Adóazonosító jele:  

Telefonszáma:  

Jelenlegi 

foglalkozása: 

 

Iskolai végzettsége:  

szakképzettsége:  

 

Jelenlegi munkahely 

neve: 

 

Jelenlegi 

munkaviszony 

kezdete: 

 

Foglalkoztatás jellege: 

(megfelelő 

aláhúzandó) 

 

teljes / részmunkaidős 

 

határozott/ határozatlan 

Korábbi munkahelyei 

(az elmúlt 5 évben) 

Munkahely neve: 

 

Alkalmazási 

időszak: 

Munkakör: 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

A jelenlegi 

lakáshasználat 

jogcíme (X) 

tulajdonos  bérlő  családtag  

Jelenlegi 

lakásának 

alapterület

e (m²) 

 A lakásban élők száma (fő)  Egy főre 

jutó lakás-

alapterület(m²): 

 

A kérelmezőnek  
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fennálló 

kötelezettségei, terhei: 

(pl. OTP kölcsön, 

haszonélvezeti jog, 

eltartás stb.): 

 

 

A jelenlegi lakás 

állapota (műszaki 

állapot, felszereltség, 

stb.): 

 

 

 

 

 

 

Tervezi-e saját 

tulajdonú ingatlan 

vásárlását, építését? 

Milyen forrásból? 

Milyen időponttól? 

 

Kedvező döntés 

esetén az igénylővel 

együtt költöző 

személyek felsorolása 

(a rokonsági fok 

megjelölésével) 

Költöző neve rokonsági fok, pl. 

feleség/férj/élettár

s/ gyermek, stb. 

foglalkozás életko

r 

1. 

 

 

   

2. 

 

 

   

3. 

 

 

   

4. 

 

 

   

5. 

 

 

   

6. 

 

 

   

A család havi nettó 

jövedelmének összege 

és forrásai  a kérelem 

benyújtásakor: 

 

Jövedelem forrása Összege/hó 

  

  

  

  

Összesen  

Egy főre jutó nettó jövedelem                       
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lakáscélú 

megtakarítási 

szerződés kötésének 

ideje: 

a szerződés száma: 

 

A kérelmező bérlakás 

kérelmének indokai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

Hozzájárulok az adatlapon szereplő adatoknak a kiválasztási eljárásban, az abban résztvevők 

által történő megismeréséhez, felhasználásához, kezeléséhez.  

Kijelentem továbbá, hogy kedvező döntés esetén vállalni tudom a lakás fenntartásával járó 

rezsiköltségek (villany, víz, szennyvíz) és a lakbér megfizetését.  

A pályázati adatlap további sorokkal nem bővíthető! 

 

 

Csatolandó dokumentumok: 

személyi igazolvány másolata, adóigazolvány másolata,jövedelmi igazolások másolata, 

munkaszerződés másolata,  lakástakarék-szerződés másolata, egyéb igazolások( 

fogyatékosságról, gyermekekről,közüzemi számlák megfizetéséről,stb.) 

 

  

 

Sárkeresztúr, 2020. év.............................hó............nap. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 kérelmező aláírása 



1. melléklet az 5./2015. (V.4.) önkormányzati rendelethez 
 

PÁLYÁZÓ NEVE:________________________________________ 
 

Bírálati szempontrendszer 
 

Az elbírálási szempontrendszer alkalmazása lehetővé teszi a pályázók egymáshoz viszonyított 

helyzetének bemutatását az egyes pályázók összesített pontszámai alapján történő 

rangsorolását. Az érvényes pályázatokat az alábbi pontszámítási rendszer alapján kell 

értékelni: 

1.) Amennyiben a pályázó legalább az alábbi időtartam óta rendelkezik állandó sárkeresztúri 

lakóhellyel: 

a) 5-6 év esetén 1 pont  

b) 6-10 év esetén 2 pont  

c) 10 évnél több idő esetén 3 pont  

2.) Ha a pályázó, vagy a vele együtt költöző közeli hozzátartozója tartós betegségben, vagy 

súlyos fogyatékosságban szenved     

személyenként   1 pont   

legfeljebb     2 pont  

 (3)Gyermekek száma (közös háztartásban élő kiskorú, vagy nappali tagozaton tanuló 

nagykorú gyermekek): 

 gyermekenként          4 pont  

 legfeljebb  16 pont  

4.) Ha a pályázó és a vele jogszerűen együttköltözők egy főre jutó nettó jövedelme a pályázat 

benyújtásának időpontjában nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének   

család esetén 120 % 5 pont  

5.) Ha pályázó, valamint a vele jogszerűen együttköltözők bármely tagja a pályázat 

benyújtását megelőző 12 hónapban legalább 10 hónap időtartamban TB ellátási jogviszonnyal 

rendelkezett, vagy nyugdíj ellátásban részesült: 

Feltétel fennállása esetén:     10 pont  

6.) Ha a pályázó, valamint a vele jogszerűen együttköltözők bármely tagja a pályázat 

benyújtásakor munkaviszonnyal rendelkezik, és nem áll felmondás alatt: 

3 hónapja áll munkaviszonyban:     

    

10 pont  

6 hónapja áll munkaviszonyban: 15 pont  

több, mint hat hónapja áll munkaviszonyban: 20 pont  

7.) Ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapban lakhelyén a lakásfenntartással 

kapcsolatos (közüzemi díjak, bérleti díj) valamennyi fizetési kötelezettségét határidőre  

teljesítette:                    5 pont  

8.) Ha a pályázónak, valamint a vele jogszerűen együttköltözők egyik tagjának sincs a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ellátások vonatkozásában 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatással kapcsolatban fennálló 

tartozása,illetve az önkormányzattal szemben fennálló tartozása, vagy annak megfizetésére 

részletfizetést vállalt: 
Feltétel fennállása esetén:  5 pont  

9.)  A pályázó jelenlegi lakókörnyezete rendezett. (Az általa életvitelszerűen lakott lakás, 

annak udvara, kertje és a csatlakozó közterület jellegének megfelelően tisztán tartott.): 

Feltétel fennállása esetén:  15 pont  

Összesen 81 pont  

adható szerzett 



 
 



 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. szeptember hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: Szociális bérlakások pályázati felhívása 

 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester, Sárréti Barbara jegyző 



 

 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Polgármestere 

8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/523-623 

e-mail: sarkeresztur@gmail.com 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezhet az 

önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakások bérletére irányuló pályázati felhívás 

tartalmának meghatározására és meghirdetésére. 

 A bérlakások felújítását követően ismételten bérbe adhatók. Az előterjesztéshez 

melléklem a Pályázati felhívást, amely tartalmazza, hogy a pályázni 2020. szeptember 10-től 

2020. szeptember 30-ig lehet a szociális bérlakások bérletére vonatkozó önkormányzati 

rendelet melléklete szerinti nyomtatvány és mellékletei benyújtásával. 

  A benyújtott pályázatokról a döntés-előkészítők véleményének kikérést követően a 

Képviselő-testület dönt.  

A kiválasztott pályázókkal a testületi döntést követően, ütemezés szerint 2020. 

november 1-ig szerződéskötésre kerül sor. A lakóingatlanok a közműszolgáltatókkal 

megkötött szerződés megkötését követően átvehetőek és beköltözhetőek. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos 

javaslataikat és észrevételeiket megtenni szíveskedjenek! 

 

Sárkeresztúr, 2020.augusztus 19. 

 

 

 

  Csutiné Turi Ibolya s.k. 

                                                                                                       polgármester     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.4.) 

önkormányzati rendelet által szabályozott szociális bérlakások bérletére pályázat 

benyújtásáról 

a Farkas Miklós u. 12. szám (243/15. hrsz.), Farkas Miklós u. 14. szám (243/16. hrsz.), 

Farkas Miklós u. 16.szám (243/17. hrsz.), Fő utca 25. szám (27/1 hrsz-ú) alatti 

önkormányzati szociális bérlakások bérlőinek kiválasztására pályázatot tesz közzé. 

 

A bérlakások bérleti díja:200 Ft/m
2 

. A bérleti szerződés legfeljebb 5 évre szólhat. 

Pályázhat az aki, és a vele együtt költöző 

 Sárkeresztúron legalább 5 éve bejelentett állandó lakcímmel rendelkezik, 

 Nem rendelkezik lakóingatlan tulajdonjogával, haszonélvezetével, vagy lakóingatlan 

½ tulajdoni hányadával, 

 nincs közüzemi díjtartozása, 

 lakástakarék szerződéssel rendelkeznek. 

 

Előnyt élvez, az a pályázó és a vele együtt költöző 

 akik gyermekek eltartásáról gondoskodnak, 

 az elmúlt 1 évben folytatott/folytattak keresőtevékenységet, 

 a pályázat benyújtásakor rendelkezik/rendelkeznek munkaviszonnyal, 

 rendezett a jelenlegi lakókörnyezetük, 

 a bérlakás időtartamát követően szeretnének saját ingatlant szerezni. 

 

Pályázat benyújtásának helye, módja, ideje: 

Egy pályázó egyidejűleg egy lakásra nyújthat be pályázatot, a pályázati adatlap kitöltésével, 

amelyet 2020. szeptember 30. nap (szerda) 15 óráig kell eljuttatni Sárkeresztúri Polgármesteri 

Hivatalba. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A pályázatok elbírálása: 

A pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület a rendelet 1. mellékletében szereplő 

szempontrendszer, valamint a pályázó és vele együtt költözőkre vonatkozóan az Egészségügyi 

és Szociális Bizottság, a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, a 

sárkeresztúri védőnő, óvodavezető, iskolaigazgató együttesen kialakított összesített pontszám 

figyelembevételével dönt. 

A kiválasztott pályázókkal 2020. november 1-ig szerződéskötésre kerül sor.                                     

A lakóingatlanok ezt követően átvehetőek és beköltözhetőek. 

A pályázat benyújtásával segítséget nyújtanak a Csillagpont (Széchenyi út 16.) 

szakemberei. A pályázati adatlap átvehető a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Határozati javaslat! 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

            /2020. (VIII. 27.) határozata 

 

Szociális bérlakások pályázati felhívásáról 
 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 5/2015.(V.4.) önkormányzati 

rendeletben szabályozott önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások bérletére vonatkozó az 

előterjesztéshez melléklet pályázati felhívást közzé teszi. 

 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.4.) 

önkormányzati rendelet által szabályozott szociális bérlakások bérletére pályázat 

benyújtásáról 

a Farkas Miklós u. 12. szám (243/15. hrsz.), Farkas Miklós u. 14. szám (243/16. hrsz.), 

Farkas Miklós u. 16.szám (243/17. hrsz.), Fő utca 25. szám (27/1 hrsz-ú) alatti 

önkormányzati szociális bérlakások bérlőinek kiválasztására pályázatot tesz közzé. 

 

A bérlakások bérleti díja:200 Ft/m
2 

. A bérleti szerződés legfeljebb 5 évre szólhat. 

Pályázhat az aki, és a vele együtt költöző 

 Sárkeresztúron legalább 5 éve bejelentett állandó lakcímmel rendelkezik, 

 Nem rendelkezik lakóingatlan tulajdonjogával, haszonélvezetével, vagy lakóingatlan 

½ tulajdoni hányadával, 

 nincs közüzemi díjtartozása, 

 lakástakarék szerződéssel rendelkeznek. 

 

Előnyt élvez, az a pályázó és a vele együtt költöző 

 akik gyermekek eltartásáról gondoskodnak, 

 az elmúlt 1 évben folytatott/folytattak keresőtevékenységet, 

 a pályázat benyújtásakor rendelkezik/rendelkeznek munkaviszonnyal, 

 rendezett a jelenlegi lakókörnyezetük, 

 a bérlakás időtartamát követően szeretnének saját ingatlant szerezni. 

 

Pályázat benyújtásának helye, módja, ideje: 

Egy pályázó egyidejűleg egy lakásra nyújthat be pályázatot, a pályázati adatlap kitöltésével, 

amelyet 2020. szeptember 30. nap (szerda) 15 óráig kell eljuttatni Sárkeresztúri Polgármesteri 

Hivatalba. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A pályázatok elbírálása: 

A pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület a rendelet 1. mellékletében szereplő 

szempontrendszer, valamint a pályázó és vele együtt költözőkre vonatkozóan az Egészségügyi 

és Szociális Bizottság, a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, a 

sárkeresztúri védőnő, óvodavezető, iskolaigazgató együttesen kialakított összesített pontszám 

figyelembevételével dönt. 

A kiválasztott pályázókkal 2020. november 1-ig szerződéskötésre kerül sor.                                     

A lakóingatlanok ezt követően átvehetőek és beköltözhetőek. 

A pályázat benyújtásával segítséget nyújtanak a Csillagpont (Széchenyi út 16.) 

szakemberei. A pályázati adatlap átvehető a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban. 



 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. szeptember hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: Tájékoztató a Sárkeresztúri Hangyák Szociális Szövetkezet 

2019. évi tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 



 

 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Polgármestere 

8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/523-623 

e-mail: sarkeresztur@gmail.com 

 

Határozati javaslat! 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

            /2020. (VIII. 27.) határozata 

 

A Sárkeresztúri Hangyák Szociális Szövetkezet 2019. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sárkeresztúr 

Hangyák Szociális Szövetkezet 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. szeptember hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: Sárkeresztúr települést érintő 2019. évi orvosi ügyeleti 

tevékenységről szóló beszámoló 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 



 

 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Polgármestere 

8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/523-623 

e-mail: sarkeresztur@gmail.com 

 

Határozati javaslat! 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

            /2020. (VIII. 27.) határozata 

 

Sárkeresztúr települést érintő 2019. évi orvosi ügyeleti tevékenységről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sárkeresztúr 

települést érintő 2019. évi orvosi ügyeleti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 
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Emergency Service 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. 

 

 

 
R e n d e z v é n y b i z  t o s í  t á s -  O r v o s i  é s  f o g á s z a t i   ü g y e l e t e k  -  S ü r g ö s s é g i   c e n t r u m o k 

S z o c i á l i s   é s  e g é s z s é g ü g y i   i n t é z  m é n y e k   ü z e m e l t e t é s e  -  B e t e g s z á l l í t á s 

 

 

Beszámoló 

a Aba Központi Orvosi Ügyelet 2019. évi 

munkájáról. 
 

 
 
 

www.emergencyservice.hu 

 
Az Emergency Service Kft. által üzemeltetett Aba központú orvosi ügyelet 

működése a 2019. évben. 
 

http://www.emergencyservice.hu/


 

Inter-Ambulance Cégcsoport 
 

 

Az Emergency Service Kft. Aba központtal 2009. november 1. napjától látja el az 

Önkormányzat által ellátandó, azonban feladat átadás/átvételi szerződéssel cégünknek átadott 

ügyeleti tevékenységet. 

 

Aba Ügyeleti Központban: 

 

Az ügyelet működési rendje: 

 

 hétköznap 16:00-tól-másnap reggel 08:00-ig 

 péntekenként 16:00-tól-másnap reggel 08:00-ig 

 hétvégén, ünnepnapokon reggel 08:00-tól másnap reggel 08:00-ig 

 

 

A körzethez tartozó, ellátandó települések: 

 

- Aba 

- Aba-Belsőbáránd 

- Aba-Bodakajtor 

- Felsőkörtvényes 

- Káloz 

- Sárkeresztúr 

- Sárosd 

- Sárszentágota 

- Soponya 

- Egyéb települések 

 

 

 

Betegforgalom: 

 

 

 

A 2019. évi betegforgalom 2148 fő. Sárkeresztúr lakosságából 546 fő vette igénybe az 

ügyeleti ellátást.  

 

A 2019. évi betegforgalmi statisztikai adatok alapján, a személyes konzultáción megjelent 

betegek száma – 1658 fő- jóval magasabb, mint a telefonos tanácsadásra és hívásra igényt 

tartó pacienseké.  

 



 

Inter-Ambulance Cégcsoport 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sárkeresztúr lakosságának ellátása a következő lebontásban történt: 

- 447 személy jelent meg ellátásra az ügyeleten, 

- 96 alkalommal telefonhívás alapján intézkedett az ügyelet, 

- 3 esetben történt telefonos tanácsadás, 

- 14 alkalommal került értesítésre az OMSZ, 

- 55 alkalommal kórházi ellátásra került sor, 

0 100 200 300 400 500 600 700 
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Sárkeresztúr betegforgalmi kimutatás 

ambuláns hívás tanácsadás OMSZ kórház exit 
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- 3 esetben történt exit a 2019. évben Sárkeresztúron, melyhez az ügyelet érkezett a 

halotti bizonyítvány kiállítására. 

 

 

Az ellátási igénybe vevő gyermekek száma 25%-át teszi ki a betegforgalomnak. 

 

 
 

 

Ügyeleti tevékenységünk eredményeit mutatja, hogy az év folyamán kórházi ellátásra – 

magasabb szintű sürgősségi ellátásra -  tovább küldött betegek száma minimálisnak 

tekinthető. 

 

 

Az ügyeletet ellátó dolgozók: 

 

 

A szakszemélyzet száma megfelel a jogszabályi előírásoknak, azonban évről évre nagyobb 

problémát okoz – a Magyarországon fellépett munkaerőhiány miatt – a képzett 

szakszemélyzet foglalkoztatása. 

 

Az Emergency Service Kft. nagy figyelmet fordít a képzett munkaerő megtartására, továbbá 

szakmai tudásuk színvonalának folyamatos szinten tartására.  

 

Panaszkezelés: 

 

Panaszbejelentés esetén kimerítő vizsgálatot folytatunk le, mind a betegjogok, mind a 

közfeladat keretében ügyeleti tevékenységet folytató szakszemélyzet jogainak védelme 

érdekében. Az ambuláns napló bejegyzéseinek vizsgálata mellett a személyzet nyilatkozata, 

továbbá telefonos bejelentéssel kapcsolatos panasz esetén a hangfelvétel ad kiinduló pontot az 

eset kivizsgálására.  

 

A panaszbejelentéssel kapcsolatos vizsgálat során, ezen dokumentáció adatai alapján 

folytatjuk le a kivizsgálást. Jogos panasz esetén, felhívjuk a személyzet figyelmét az általuk 

elkövetett hibákra, továbbá a belső szabályzat módosítása mellett kiemelt figyelmet fordítunk 

25% 

75% 

ellátást igénybe vevők 

gyermek 

felnőtt 



 

Inter-Ambulance Cégcsoport 
 

a hasonló esetek elkerülésére azzal, hogy a személyzetnek írásban is eljuttatjuk a problémát 

okozó magatartás kiküszöbölésére lehetőséget adó magatartás leírását és az ügyre vonatkozó 

jogszabályi kikötéseket, ezzel segítve, hogy hasonló esetben a problémát megfelelően 

kezeljék. 

 

Problémát okoz az ügyeleti ellátás során, hogy a lakosság nagy százaléka nincs tisztában 

azzal, hogy az ügyeleti rendszer, a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgős esetekben az 

alap ellátás folyamatos igénybevételét biztosítja. (16:00-8:00-ig.) 

 

A 2019. évben, az ügyeleti ellátásban csökkenő tendenciát mutat az ügyeleti ellátás 

indokolatlan igénybevétele, azonban jelentős számban jelennek meg páciensek, nem sürgős 

szükség körébe tartozó tünetekkel az ügyeletet.  

 

Cégünk biztosítja az ügyelet magas szintű gyógyszer ellátottságát, emellett az ügyeleti 

tevékenység végzéséhez előírt eszközök is mindig rendelkezésre állnak. Nagy figyelmet 

fordítunk a fogyóeszközök folyamatos rendelkezésre állására, melyeket a több éves 

tapasztalatunkra hagyatkozva az előírt mennyiségnél nagyobb keretben tartunk az ügyeleten. 

Sajnos ennek hasznossága már több ízben megmutatkozott, mely esetekből adódóan biztosak 

vagyunk eljárásunk indokoltságában. 

 

Tekintettel arra, hogy az ellátási körzetben praktizáló háziorvosok többsége továbbra sem 

vesz részt az ügyeleti ellátásban, ebből adódóan, az ország más régióiból kell orvosokat 

delegálnunk az ügyeleti ellátás folyamatos biztosítására, mely a – néha jelentős – távolságok 

miatt megnehezíti helyzetünket. Emellett folyamatosan azon dolgozunk, hogy a betegellátás 

folyamatos és gördülékeny legyen, a betegek jogai ne sérüljenek. 

 

Sárkeresztúr lakosságának ügyeleti ellátása az Aba központú ügyeleti telephelyen működő 

központi ügyeleten folyamatosan biztosított, a telephely és Sárkeresztúr elhelyezkedéséből 

adódóan, megközelítése is ideális a lakosság számára. 

 

Bízunk abban, hogy az ügyeleti ellátás folyamatossága a lakosság megnyugvására szolgál és 

együttműködésünk továbbra is tartós lesz Sárkeresztúr Önkormányzatával. 

 

 

 

      

Budapest, 2020. augusztus 12. 

 
 

 

 

 

 

Tisztelettel: Dr. Rus János 

ügyvezető 
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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. szeptember hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: A Sárkánytó úton sebességcsökkentő bordák elhelyezése  

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ludányi János a Sárkeresztúr, Petőfi utca 2. szám alatti üzlet üzemeltetője hívta fel a 

figyelmet arra, hogy a Sárkánytó utcán a gyerekek kísérő nélküli közlekedése a sebességet 

túllépő gépjárművek között nagyon veszélyes.  

Erre tekintettel javasolnám 2 helyen történő- útkereszteződés előtt és után-  

sebességcsökkentő borda (ún. fekvőrendőr) megépítését. A fekvőrendőrök megépítésének és a 

szükséges közlekedési táblák elhelyezésének költsége kb.150 000 Ft.  

 

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, ha a munkálatok során 

közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba sorolását nem változtatja 

meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévő út területén végzett következő munkák 

esetében: az úttartozékok közül a vezetőoszlop, a korlát, az útfenntartási és 

közlekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb építmények, berendezések – 

kivéve a pihenőhely – építése. A közlekedési hatósági engedély mellőzése a munkavégzéssel 

kapcsolatos egyéb engedélyek beszerzésének szükségességét nem érinti, és nem mentesít a 

munkavégzés szabályszerűségéért való felelősség alól. 

 

Mindezek alapján a fekvőrendőr a közlekedési hatóság engedélye nélkül, az alábbi – 

viszonylag általánosnak mondható – szabályok vonatkoznak: 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) 

KM rendelet mellékletét képező Forgalomszabályozási műszaki                                              

szabályzat 11. Forgalomcsillapítás c. fejezete szerint, ahol azt a közlekedésbiztonsági helyzet 

indokolja, a forgalom csillapítását építési beavatkozással (például sávelhúzással, járdaszigetek 

építésével) is elő lehet segíteni. 

A lakó-pihenő övezet és a korlátozott sebességű övezet bejáratát az úttest szintjének 

küszöbszerű megemelésével vagy más építési beavatkozással (például középszigetek, 

útszűkületek, optikai kapuk) lehet jelezni. Hasonló fizikai eszközök (sebességcsökkentő 

bordák, oszlopok, utcabútorok, elhúzások stb.) helyezhetők el az övezetek úttestjén a 

járművek várakozására szolgáló útfelületek kijelölése, illetve a járműforgalom számára 

megengedett sebesség betartatása érdekében, azonban ezek az eszközök nem 

akadályozhatják a megengedett sebességgel történő folyamatos haladást.  
A forgalomcsillapítás eszközeinek tervezésére és kiépítésre vonatkozóan a hatályos útügyi 

műszaki előírásokban foglaltakat be kell tartani. 

 

Mindezek alapján a kivitelezési gyakorlat, illetve tapasztalat azt mutatja, hogy a fekvőrendőrt 

4-6 cm magassággal, és ennek legalább tízszeresét kitevő szélességgel javasolt kialakítani. 

 

Ezeket figyelembe véve javaslom a Sárkeresztúr, Sárkánytó utcán, a kereszteződés előtt és 

után 2 db fekvőrendőr kiépítésnek engedélyezését, „Figyelem, fekvőrendőr” jelzőtáblák 

kihelyezését! 

 

Sárkeresztúr, 2020. augusztus 18. 

  

 

 Csutiné Turi Ibolya s.k. 

 polgármester 

 

 

 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat! 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

            /2020. (VIII.27.) határozata 

 

a Sárkánytó úton sebességcsökkentő bordák elhelyezéséről   

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 33. § (1) b) bb) alpontja és 34. § (2) bekezdése szerinti feladatkörében a 

következő döntést hozza: 

 

1./ Sárkeresztúr, Sárkánytó úton 2 db sebességcsökkentő borda elhelyezését engedélyezi az 

alábbiak szerint: a sebességcsökkentő bordákat úgy kell kialakítani, hogy azok magassága 

legfeljebb 6cm legyen, szélessége pedig a magasságnak legalább tízszerese;                                     

a sebességcsökkentő bordák előtt  50-50 m-re, „Figyelem, fekvőrendőr” a jelzőtáblák 

kihelyezését. 

2./ Megbízza Csutiné Turi Ibolya polgármestert a sebességcsökkentő borda elhelyezésével 

kapcsolatos eszközök beszerzésére és kiépítésére. 

3./ A sebességcsökkentő borda elhelyezésével kapcsolatos költségeket Sárkeresztúr Község 

Önkormányzata 2020. évi költségvetés tartalék terhére biztosítja. 

       

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: 2020. október 31. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. szeptember hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: I/86. Aba és térsége szennyvíztisztítás - SZV elnevezésű víziközmű 

rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terve megtárgyalása 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Soponya település tulajdonában lévő I/86. Aba és térsége 

szennyvíztisztítás - SZV (21-17376-1-004-00-06) víziközmű rendszer ellátásáért felelősét/ 

eljárásért feleősök nevében eljárót tájékoztatjuk hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 

CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás 

hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – 

víziközmű rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni. A 

Vksztv.) 11.§ (2) bekezdése szerint , a GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-

szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja 

minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.  

 

A Fejérvíz Zrt. megküldte részünkre a 2021-2035. évekre vonatkozó felújítási és pótlási 

tervet. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a véleményezze a tervezetet, melyet az 

előterjesztés melléklete tartalmazza.  

Javaslom, az elkészített fejlesztési és pótlási terv elfogadását.  

 

Sárkeresztúr, 2020. szeptember 4. 

  

 

 Csutiné Turi Ibolya s.k. 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat! 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

            /2020. (IX.10.) határozata 

 

I/86. Aba és térsége szennyvíztisztítás - SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2035. 

évi Gördülő Fejlesztési Terve megtárgyalásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a I/86. Aba és térsége 

szennyvíztisztítás - SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési 

Tervét és annak tartalmával egyetért.  

 

 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

  



FEJÉRVÍZ ZRT

Aba Város Önkormányzat
Dr. Mikula Lajos polgármester úr részére

8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. Telefon: «w«s-«nn fav  too\

Aba
Rákóczi út 12. 
8127

ügyintézőnk: Matolcsi Györgyné

FV-2150963 dátum: 2020. július 29.

Tárgy: 1/86. Aba és térsége szennyvíztisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2035. évi 
Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!
í

A GFT elkészítésére és benyújtásra kötelezett személye

Aba, Kálóz, Sárkeresztúr, Soponya település tulajdonában lévő 1/86. Aba és térsége 
szennyvíztisztítás-SZV (21-17376-1-004-00-06) víziközmű rendszer ellátásért felelősét/ eljárásért 
felelősök nevében eljárót tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény (Vksztv.) ll.§  (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú 
biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű
rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet ( a továbbiakban:GFT) kell 
készíteni.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató, 
a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év 
szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a 
jóváhagyási eljárásban képviseli az önkormányzatot, a Fejérvíz Zrt. és az Önkormányzat között 
létrejött Meghatalmazás szerint.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért 
felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a 2021-2035. évi felújítási és pótlási terv, valamint 
a beruházási terv táblázatait, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

Véleményezési határidők

A Vksztv. ll.§  (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a 
víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak
használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e.mailben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a le\>elet valamint annak
összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérviz ZRt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését.
Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát
bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!



vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési 
joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

(Amennyiben releváns: Az ellátásért felelősök nevében eljáró az 58/2013.(11.27.) Korm. rendelet 
90/B.§. (2) bekezdése szerint az általa képviselt önkormányzatoknak legalább 15 napos 
véleményezési határidőt biztosít.)

Felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltatónak kell egyértelműen bizonyítania, 
hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. 
Amennyiben ezt bizonyítani tudja, a tervrészt elfogadottnak tekintheti.
Beruházási tervrész esetében csak akkor tud eljárni a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat 
nevében, amennyiben a meghatalmazáson kívül a Testületi Határozatot határidőn belül a 
Szolgáltatónak visszajuttatja. Amennyiben az említett iratanyagot a FEJÉR VÍZ Zrt.-nek nem vagy 
határidőn túl küldik meg, a Beruházási tervrész benyújtására a Szolgáltató nem jogosult, ebben az 
esetben az Önkormányzatnak kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz.

Eljárási díjak

2018. január 01-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéket az 1/2014. 
(III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.
A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke tervrészenként (külön felújítás, pótlás és külön 
beruházási tervrész)

- a Hivatal részére fizetendő felhasználói egyenérték alapú tételből (min. 2x15000,- Ft) 
és

- az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére fizetendő (2x18300, -Ft) tételből áll.

Az eljárási díjak megfizetése a 2011. évi törvény CCIX. törvény 18.§. szerint az ellátásért felelős 
önkormányzat által az elkülönített számlán kezelt, a víziközmű-szolgáltatási díjban képződött 
használati díjból finanszírozható. A 2019-ben benyújtott GFT eljárási díjait a Fejérvíz ZRt. előre 
megfinanszírozta.
Az eljárási díjról számlát nem áll módunkban kiállítani, kérjük, hogy jelen levelünk és a mellékelt 
kimutatás alapján, a törvényi kötelezettségüknek eleget téve, szíveskedjenek az eljárási díjakat 
megtéríteni, átutalni.

Víziközmű rendszer megnevezése: 1/86. Aba és térsége szennyvíztisztítás-SZV
GFT benyújtási évei 2019-ben befizetendő 2020-ban befizetendő
Eljárási díjak (felújítás, 
pótlás+beruházás)

MEKH 30 000 30 000
Katasztrófavédelem 36 600 36 600

Befizetendő díj mindösszesen: 133 200

Az eljárási díjak megfizetése és annak igazolása, feltétele a GFT benyújthatóságának.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak
használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e.mailben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak
összes csatolt mellékletét feladóitok visszajuttatni a Fejérviz ZRt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését.
Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel
közölnie vagy’ azzal visszaélnie!



Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi 
határozattal megerősített véleményüket, valamint a Fejérvíz ZRt. részére történő utalást igazoló 
banki kivonatot

cégkapun keresztül, elektronikus aláírással ellátva 2020. szeptem ber 11-ig

kérjük részünkre megküldeni, mert a MEKH 2018 évtől kizárólag ezt a benyújtási formát fogadja el.

A GFT 2020. szeptember 30-i határidőig történő benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a 
Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2021-2035. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő 
dokumentumokkal együtt -  köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2020. 
szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és 
megküldi az erről szóló Határozatát a GFT-ben 2021. évre betervezett munkákat a megadott 
műszaki tartalommal el kell végezni.
A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉR VÍZ Zrt. minden évben 
elektronikus formában megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre 
bérüzemeltetett víziközművek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki 
tartalommal.
Az önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, 
módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel 
lehet, az 58/2013.(11.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. A módosítás igazgatási 
szolgáltatási- és eljárási díj köteles, melynek mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint 
a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Amennyiben a FEJÉR VÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést 
és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek.
A Vksztv. 40/B §.(1) eb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért 
felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy 
a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az 
alábbiak figyelembe vételével:

- a felújítási és pótlási fémrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű- 
szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért 
felelős jogosult és köteles.

- az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a 
hatályos számviteli szabályok szerint — dokumentálni szükséges.

- A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók 
el, melyek nem minősülnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) 
bekezdésének 9. pontja szerinti karbantartásnak. (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ill. 
beruházás végezhető el, javítás nem!).

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak
használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e. mailben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak
összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz ZRt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését.
Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát
bárkivel közölnie vág}’ azzal visszaélnie!



- A Vksztv. 11§. (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem 
kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, joga és kötelezettsége, 
hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki 
tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében.

Mellékletek, melyek megküldése e-mailen szerkeszthető formában történik:
- I.-III. ütem Beruházási tervjavaslat
- I.-III. ütem Felújítási, Pótlási tervjavaslat
- Határozat minta a 2021-2035.évi GFT. elfogadásáról

Rá^J&í András 
műszaki vezérigazgató-helyettes

Tisztelettel:
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Kapják: Címzett (e-papíron továbbítandó), Irattár
Elektronikusan kapják: Üzemvitel. Sárbogárdi Üm.
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Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak
használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e.mailben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak
összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérviz ZRt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését.
Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel
közölnie vagy azzal visszaélnie!



 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. szeptember hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: I/52. Sárkeresztúr-Sárszentágota ivóvízszolgáltató rendszer – V 

elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terve megtárgyalása 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Sárkeresztúr, Sárszentágota  település tulajdonában lévő I/52. Sárkeresztúr-Sárszentágota 

ivóvízszolgáltató rendszer – V (11-25344-1-002-00-05) víziközmű rendszer ellátásáért 

felelősét/ eljárásért felelősök nevében eljárót tájékoztatjuk hogy a víziközmű szolgáltatásról 

szóló CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-

szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira 

tekintettel – víziközmű rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet kell 

készíteni. A Vksztv.) 11.§ (2) bekezdése szerint , a GFT felújítási és pótlási tervrészét a 

víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra 

benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz.  

 

A Fejérvíz Zrt. megküldte részünkre a 2021-2035. évekre vonatkozó felújítási és pótlási 

tervet. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a véleményezze a tervezetet, melyet az 

előterjesztés melléklete tartalmazza.  

Javaslom, az elkészített fejlesztési és pótlási terv elfogadását.  

 

Sárkeresztúr, 2020. szeptember 4. 

  

 

 Csutiné Turi Ibolya s.k. 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat! 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

            /2020. (IX.10.) határozata 

 

A I/52. Sárkeresztúr-Sárszentágota ivóvízszolgáltató rendszer – V elnevezésű víziközmű 

rendszer 2021-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terve megtárgyalásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a I/52. Sárkeresztúr-

Sárszentágota ivóvízszolgáltató rendszer – V elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2034. 

évi Gördülő Fejlesztési Tervét és annak tartalmával egyetért.  

 

 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 

 

  




