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KNTSZ 1/2001. (IX.15.) határozat 

A megjelent polgármesterek, mint az alapító települési önkormányzatok képviselői – 

az Alapszabályhoz csatolt, az önkormányzatok Képviselő-testületei által hozott 

határozatokban foglalt felhatalmazások alapján – elfogadják a Keresztúr Nevű 

Települések Szövetségének Alapszabályát (egyhangú). 

 

KNTSZ 2/2001. (IX.15.) határozat 

Keresztúr Nevű Települések Szövetségének elnöke - az elfogadott Alapszabály 7. 

pontja értelmében – 4 év időtartamra a mindenkori balatonkeresztúri polgármester 

(egyhangú). 

Az elnöki tisztséget elfogadó személy – ünnepélyek keretek között - a mellékelt 

nyilatkozatot aláírja. 

 

KNTSZ 3/2001. (IX.15.) határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a Szövetség 

2002. évi találkozójának időpontja és színhelye: 2002. szeptember hó, Székelykeresztúr 

(egyhangú). 

 

KNTSZ 4/2001. (IX.15.) határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a Keresztúr 

Nevű Települések Szövetségének alelnöke – az elfogadott Alapszabály 7. pontjában 

foglaltak értelmében – 4 év időtartamra: Székelykeresztúr polgármestere 

(egyhangú). 

 

KNTSZ 5/2001. (IX.15.) határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a Keresztúr 

Nevű Települések Szövetsége elnökségének további 3 elnökségi tagja, 4 év 

időtartamra: 

- Májer József           Bodrogkeresztúr Község Polgármestere, 

- Foki Tibor           Magyarkeresztúr Község Polgármestere, 

- Devánszkiné dr. Molnár Katalin Budapest Főváros XVII. kerület Polgármestere 

(egyhangú) 

 

KNTSZ 6/2001. (IX.15.) határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a Keresztúr 

Nevű Települések Szövetsége felügyelő bizottságának 3 tagja, 4 év időtartamra: 

-Ónody Miklós elnök                        Ráckeresztúr Község Polgármestere, 

- Csima József tag   Kaposkeresztúr Község Polgármestere, 

-Pais Béla tag               Petrikeresztúr  Polgármestere (egyhangú). 

 

KNTSZ 7/2001. (IX.15.) határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetségének Közgyűlése – az Alapszabályhoz 

mellékelt képviselő-testületi határozatokban foglalt felhatalmazások alapján – úgy 

dönt, hogy a tagokra vonatkozó tagdíj megfizetését minden települési 

önkormányzat, alapító tag vállalja az Alapszabály 1. számú táblázata alapján. 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a tagdíj 

2001. szeptember 15. napjától 2001. december 31. napjáig terjedő időszakra eső 

arányos összegének megfizetésére legkésőbb a 2002. évre eső tagdíj megfizetésével 

egyidejűleg, az Alapszabály 16. pontja szerint kerüljön sor (egyhangú). 
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KNTSZ 8/2001. (IX.15.) határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a Szövetség 

elnöksége és felügyelő bizottsága a Szövetség 2002. évi találkozójának színhelyén 

számoljon be az addig elvégzett tevékenységéről, a Szövetség munkájával 

kapcsolatos tapasztalatokról (egyhangú). 

 

KNTSZ 9/2001. (IX.15.) határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a Közgyűlés 

üléséről készített jegyzőkönyv hitelesítőjének  

-Ónody Miklós  Ráckeresztúr  Község Polgármesterét,  

-Májer József    Bodrogkeresztúr Község Polgármesterét választja 

meg (egyhangú). 

 

1/2002./V.17./ sz. közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége elfogadta Benyovszki Lajos Székelykeresztúr 

Polgármesterének, mint a III. találkozó házigazdájának tájékoztatását a rendezvény 

programjáról, és pénzügyi lehetőségeiről. A közgyűlés egyetért az elnökség 

határozatával, mely szerint az Illyés Alapítvány döntése függvényében szükség 

esetén ismételten célszerű összehívni a közgyűlést. 

2/2002./V.17./ sz. közgyűlési határozat 

A KNTSZ 2002. évtől a szövetség határon túli települései tekintetében az alábbi 

tagdíjat állapítja meg: 

- kistelepülések esetében 100 Ft/év 

- város esetében 1.000 Ft/év 

 

3/2002./V.17./ sz. közgyűlési határozat 

A KNTSZ sajnálattal veszi tudomásul  Drávakeresztúr tag kilépését a szövetségből. A 

szövetség felkéri Drávakeresztúr Önkormányzatát, hogy az őszi helyhatósági 

választásokat követően az esetleges csatlakozását kérdését ismételten tárgyalja 

meg. 

 

4/2002./V.17./ sz . közgyűlési határozat 

A KNTSZ a 2002. évi költségvetés 1.244.500 Ft kiadással és bevétellel elfogadja. A 

kiadásokból 440.000 Ft-ot különít el ügyviteli feladatokra, míg a fennmaradó összeget 

a III. találkozó költségeinek támogatására biztosítja. 

A közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy a találkozó pénzügyi helyzetének javítása 

érdekében további pályázati lehetőségeket próbáljon felderíteni.  

 

1/2003./IV.4./ sz. közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a szövetség 2002. évi pénzügyi beszámolóját és a 2003. évi 

költségvetését elfogadja. 

 

2/2003./IV.4./sz. közgyűlési határozat 

a./ A Szövetség a Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottsághoz próbáljon 

meg pályázatot benyújtani, a rendező település a Fehér Megyei RIB-hez nyújtson be 

pályázatot. 

b./ Április hónap végéig minden település megküldi az 1 oldalas 12 betünagyságu 

bemutatkozó szövegét. Ezen túlmenően a kiállítás céljára minden település 

készíttessen A/O méretű műszaki rajzlapon elhelyezett településéről készült fényképes 

anyagot. 
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c./ A IV. találkozó színhelyén kialakítandó emlékhely elkészítéséhez minden település 

10 liter földet hoz. 

d./ a IV. találkozó védnökségi feladatait a közgyűlés a házigazda Ráckeresztúr 

település vezetésére bízza. 

 

3/2003./IV.4./ sz. közgyűlési határozat 

a./ A KNTSZ közgyűlése elfogadja Ónody Miklósnak a Felügyelő Bizottság elnöki 

tisztségéről való lemondását. 

b./ A KNTSZ közgyűlése Ónody Miklóst a szövetség elnökségi tagjai sorába, 

alelnökként megválasztja. 

c./ A KNTSZ közgyűlése Virág Miklós Sárkeresztúr polgármesterét a Felügyelő Bizottság 

tagjai sorába megválasztja. 

 

4/2003./IV.4./ sz. közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése elfogadja az alapszabály módosítását a tagtelepülések 

képviseletében, a vezető tisztségviselők személyében történt változások 

átvezetésével kapcsolatban. A közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a szükséges 

intézkedéseket a cégbíróság felé tegye meg. 

 

5/2003./XI.7./ sz. határozat 

a./ A KNTSZ közgyűlése egyetért azzal, hogy Ráckeresztúr a IV. találkozó szervezője 

kapja meg a Határon Túli Magyarok Hivatalának 500.000 Ft-os támogatását, az 

egyéb támogatások összege a szövetségnél marad. 

b./ A szövetség zászlajának elkészítésére Dr. Tóth Péter egyetemi docens 

közreműködését kéri a közgyűlés Mátó István polgármester révén. 

c./ A közgyűlés elfogadta a 2004. évi üléstervét az alábbiak szerint: 

- 2004. január 23. elnökségi ülés Budapest XVII. kerület Rákoskeresztúron 

- 2004. március 19. Elnökségi és közgyűlés Bodrogkeresztúron 

- 2004. augusztus 27-29. V. Találkozó, elnökségi és közgyűlés Bodrogkeresztúron 

- 2004. november 5. Elnökségi ülés Sarkadkeresztúr – VI. találkozó színhelye 

 

6/2003./XI.17./ Közgyűlési Határozat 

A KNTSZ közgyűlése elfogadja a Bodrogkeresztúron 2004. évben tartandó V. találkozó 

programtervezetét, melynek megnevezése: Keresztúr Nevű Települések Nemzetközi 

Találkozója. 

 

1/2004./I.23./ számú elnökségi határozat 

A KNTSZ Elnöksége felhívja az elnököt, hogy legkésőbb 2004. február 28-ig tisztázza az 

Illyés Közalapítványnál, és más szervezet által adott támogatások elszámolását. 

 

2/2004./I.23./ számú elnökségi határozat 

a./ Az elnökség felkéri az elnököt, hogy az éves tagdíjak befizetését szorgalmazza a 

szövetség tagjainál. 

b./ Az elnökség javasolja, hogy a Rákoskeresztúr pénzügyi felajánlásában 120.000 Ft 

a tervezés költségére, míg Sajókeresztúr által korábban felajánlott 150.000Ft-ot a 

zászló elkészítésére fordítsa a szövetség. 
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3/2004./I.23./ számú elnökségi határozat 

Az elnökség tagjai felkérik Dr. Tóth Péter egyetemi docenst és Kovács Zsolt 

munkatársat, hogy az elnökségi ülésen elhangzott vélemények és javaslatok alapján 

készítsenek új grafikai vázlatokat és azt a 2004. március 19-i bodrogkeresztúri 

közgyűlésen mutassák be. 

 

1/2004./III.19./ számú KNTSZ közgyűlési határozat 

a./ A közgyűlés elkészítteti a KNTSZ jelképét, zászlaját: melynek tervezését dr. Tóth 

Péter egyetemi docens végzi és a szerződést Budapest XVII. kerület Önkormányzata 

köti meg és vállalja költségét, míg a kivitelezést Kovács Zsolt végzi Sajókeresztúr 

község önkormányzata Polgármesterével kötött szerződés alapján, és vállalja 1 db 

hímzett, selyem kivitelű zászló költségét. 

A zászló paraméterei: 

 2 x1 m,  

két oldalon címerrel hímzett /címer a jegyzőkönyv melléklete szerinti színes grafika/ 

a farkasfogazása nemzeti színben 12,5 – 15 cm közötti méretben,  

selyem anyagon,  

felirata a tervezet szerint, a jegyzőkönyv mellékletében színes grafika –  

A közgyűlés felkéri Budapest XVII. kerület és Sajókeresztúr Önkormányzatának 

Polgármesterét, hogy a tervezői és kivitelezői szerződéseket kösse meg.  

 

b./ A közgyűlés felkéri Kovács Zsolt szakembert, hogy a KNTSZ lógójának grafikai 

megjelenítésében nyújtson segítséget. 

 

c./ A közgyűlés felkéri Balatonkeresztúr Polgármesterét, mint a szövetség 

székhelyének vezetőjét, hogy a 2004. augusztusi találkozóra településéről zászlóanyát 

delegáljon. 

 

2/2004./III.19./ számú KNTSZ közgyűlési határozat 

A közgyűlés elfogadja az V. Keresztúr Nevű Települések Találkozója rendezőjének 

Májer József Bodrogkeresztúr Polgármesterének a találkozó programjáról, szervezési 

kérdéseiről adott beszámolóját. 

 

3/2004./III.19./ számú KNTSZ közgyűlési határozat 

a./ A közgyűlés elfogadja a szövetség 2003. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és 

mérleget. 

b./ A közgyűlés a KNTSZ 2004. évi költségvetését 4.784.000 Ft tervezett bevétellel, 

3.887.000 Ft kiadással és 897.000 Ft pénzügyi eredménytervvel elfogadja. A közgyűlés 

a 2004. évi tagdíj bevételekből 506.000 Ft-ot átad Bodrogkeresztúr tagtelepülésnek 

az V. Keresztúr nevű települések találkozója rendezvény céljára.  

 

4/2004./III.19./ számú KNTSZ közgyűlési határozat 

a./ A szövetség 2004. augusztus 27-29. között Bodrogkeresztúron tart elnökségi és 

közgyűlést, és 2004. szeptember hónapban elnökségi ülést Sarkadkeresztúron. 

b./ A szövetség megköszöni Budapest XVII. kerület Önkormányzatának felajánlását, 

mellyel a közgyűlések és elnökségi ülésekre vonatkozóan térítésmentesen helyiséget 

biztosit. 
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5/2004./III.19./ számú KNTSZ közgyűlési határozat 

a./ A közgyűlés elfogadja Csima József Kaposkeresztúr Polgármesterének a 

szövetség Felügyelő Bizottsági tagságáról történő lemondását, és egyben 

megköszöni munkáját. 

b./ A közgyűlés a KNTSZ Felügyelő Bizottságának Virág Miklós, Nagy Mihály és Mátó 

István tagokat választja meg. 

c./ A közgyűlés elnökségére vonatkozó tisztújításról a 2004. augusztusban tartandó 

ülésén dönt.  

 

5/2004./III.19./ számú KNTSZ közgyűlési határozat 

a./ A közgyűlés elfogadja Csima József Kaposkeresztúr Polgármesterének a 

szövetség Felügyelő Bizottsági tagságáról történő lemondását, és egyben 

megköszöni munkáját. 

b./ A közgyűlés a KNTSZ Felügyelő Bizottságának Virág Miklós, Nagy Mihály és Mátó 

István tagokat választja meg. 

c./ A közgyűlés elnökségére vonatkozó tisztújításról a 2004. augusztusban tartandó 

ülésén dönt.  

 

 

6/2004.(VIII.28.) közgyűlési határozat 

A közgyűlés a 2004. augusztus 28-ai közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

1./ Tisztújítás 

2./ A szövetség pénzügyi helyzetének ismertetése 

3./ Egyéb ügyek 

 

7/2004./VIII.28./ számú közgyűlési határozat 

a./ A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése az elnökség tagjainak az 

alábbi személyeket választja meg: 

- Alelnöknek: Nagy Mihály Sarkadkeresztúr Polgármesterét /9 igen 1 tartózkodás/ 

- Tagoknak: Májer József Bodrogkeresztúr Polgármesterét, /9 igen 1 tartózkodás/ 

Dr. Hoffman Attila Budapest XVII. kerület Polgármesterét, /9 igen 1 tartózkodás/ 

 és Németh Erzsébet Magyarkeresztúr Polgármesterét /9 igen és 1 tartózkodás/ 

b./ A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a szövetség Felügyelő 

Bizottságának tagjainak megválasztja: Ónody Miklós Ráckeresztúr Polgármesterét/ 9 

igen 1 tartózkodás/, Virág Miklós Sárkeresztúr Polgármesterét /9 igen 1 tartózkodás/ 

és Mátó István Sajókeresztúr Polgármesterét /9 igen 1 tartózkodás 

 

8/2004./VIII.28./ számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése felhatalmazza az elnököt, hogy a 2004. évi költségvetés terhére 

további 300.000 Ft-ot átadjon Bodrogkeresztúr Önkormányzatának, az V. Találkozó 

rendezőjének. 

 

9/2004./VIII.28./ számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlési az alábbiak szerint állapítja meg a következő ülések időpontját: 

- 2005. szeptember 25. – Sarkadkeresztúr- Elnökségi ülés 

- 2005. január 28. – Budapest XVII. kerület – Közgyűlés és FB ülés 

- 2005. április 22. – Budapest XVII. kerület – Elnökségi ülés 

- 2005. augusztus 26-27.28. – Sarkadkeresztúr – VI.találkozó és Közgyűlés  
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10/2004./VIII.28./ számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése felkéri az elnököt, hogy a szövetség részére önálló honlapot 

készítessen „kerereszturiszövetség”.hu névvel. A honlap az egyes tagtelepülések 

zászlaját, azok leírását, az eddig találkozók írott és fényképes, videó anyagai 

kerüljenek fel.  

 

1/2005./IV.1./ számú közgyűlési határozat 

a./ A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a Szövetség 2004. évi 

beszámolóját 1659 e Ft bevétellel, 1.320 E Ft kiadással és 418 E Ft pénzmaradvánnyal 

elfogadja. 

B./ A KNTSZ közgyűlése elfogadja és megköszöni Budapest XVII. Kerület 

Rákoskeresztúr felajánlását, mely szerint a jövőben, a pályázatfigyelésben és írásban 

igénybe veheti a hivatal e feladattal foglalkozó irodájának munkáját. 

c./ A közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a szövetség honlapjának aktualizálása 

érdekében kérje a tagok aktívabb közreműködését, és a rendszergazdán keresztül 

gondoskodjon a honlap frissítéséről.  

 

2/2005./IV.1./ számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a szövetség 2005. évi pénzügyi tervét 1.695 E Ft bevétellel, 1.355 

kiadással és 340 e Ft pénzügyi eredménnyel határozza meg.  

 

3/2005./IV.1./ számú közgyűlési határozat 

a./ A KNTSZ közgyűlése tudomásul veszi a VI. találkozóval kapcsolatosan tett 

szervezési és előkészítésre vonatkozó tájékoztatást. A közgyűlés a rendezvény 

létszámának véglegesítését április 30-ban határozza meg. 

b./ A közgyűlés a 2006. évi találkozó helyszínéről, megrendezéséről a lehetőségekhez, 

és fogadókészséghez mérten legkésőbb a sarkadkeresztúri találkozó időpontjában 

tartandó közgyűlésen dönt.  

 

4/2005./IV.1./ számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése tudomásul veszi és elfogadja Sajókeresztúrnak a nyilatkozatát, 

mely szerint a 2006. évi találkozó megszervezését nem tudja vállalni. 

 

5/2005./VIII.27./ KNTSZ közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége felhívással fordul tagjai felé, hogy a 

Romániát sújtó – erdélyi területen levő – árvíz sújtotta települések részére – a 

szövetség céljainak szellemében – nyújtson anyagi segítséget.  

A szövetség felkéri a támogatást felajánló tagokat, hogy a felajánlott összeget a 

szövetség számlájára utalja át, melyet egy összegben a szövetség a Székelykeresztúr 

székhelyű Kistérségi Irodának utalja át, melynek felhasználására, a rászorultság 

alapján történő odaítélésére felkéri Benyovszki Lajos kistérségi elnököt. 

A szövetség felkéri Benyovszki Lajos kistérségi elnököt, hogy az átadott szövetségi 

támogatás felhasználásáról készítsen elszámolást a 2005. december hónapban 

tartandó közgyűlési ülésre. 

 

6/2005./VIII.27./ KNTSZ közgyűlési határozat 

A Szövetség közgyűlésének időpontját 2005. december 9-10-11-én tartja meg 

Gyulán. 

Felkéri az elnököt, hogy a közgyűlésre a tag önkormányzatok polgármestereit és 

jegyzőit is hívja meg. 
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1/2006.(II.3.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ Közgyűlése a szövetség 2005. évi zárszámadását 6.238.554 Ft bevétellel, 

6.085.907 Ft kiadással és 152.647 Ft eredménnyel elfogadja. 

 

2/2006.(II.3.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a szövetség 2006. évi pénzügyi tervét 3.471.032 Ft bevétellel, 

3.259.118 Ft kiadással és 211.914 Ft pénzügyi eredménnyel elfogadja.  

 

3/2006.(II.3.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése elfogadja Benyovszki Lajos Székelykeresztúr Polgármesterének, és 

kistérségi elnöknek a tájékoztatását a 2005. évi árvíztámogatás felhasználásáról. 

 

4/2006.(II.3.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Találkozójára 2006. augusztus 31-szeptember 3. között 

kerül sor Székelykeresztúron 

A szervezéssel, előkészítéssel kapcsolatos feladatok:  

- A találkozó anyagi hátterének megteremtése érdekében minden lehetséges 

pályázati lehetőséggel élni kell, melyhez Budapest XVII. kerület polgármesteri 

hivatala segítségét elfogadja a szövetség. 

- A pályázatok benyújtásához szükséges adatokat rövid időn belül (2006. 02.28-ig) be 

kell szerezni az adatokat. 

- A tagtelepülések polgármesterei kezdjék meg az un. lobbykörutat, vegyék fel a 

kapcsolatot a jelenlegi és potenciális politikusokkal a rendezvény támogatása 

érdekében.  

 

5/2006.(II.3.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ 2006. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 

- 2006. február 3. Budapest 

FB ülés, 

Elnökségi ülés, 

Közgyűlés) 

- 2006. április 28. Budapest 

Elnökségi ülés, 

 közgyűlés 

- 2006. augusztus 31. – szeptember 3. Székelykeresztúr  

 VII. Keresztúr Nevű Települések Találkozója 

Elnökségi ülés 

Közgyűlés 

 

6/2006.(IX.1.) számú közgyűlési határozat 

Az alapszabály 7.) pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

„A Közgyűlés jogosult az „Örökös tiszteltbeli elnök” cím adományozására, a szövetség 

bármelyik tagjának javaslata és három elnökségi tag indokolt, írásbeli 

kezdeményezésére.” A tiszteletbeli elnök jogosult az „Örökös tiszteletbeli elnök” cím 

használatára. Jogosult a szövetség közgyűlésén, elnökségi ülésén tanácskozási 

joggal részt venni, a Szövetség munkájában közreműködni.” 

Az alapszabály 7.) pontja harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Az elnök a Szövetséget alkotó települések polgármesterei közül kerül 

megválasztásra,  az alelnök …” 

Az alapszabály 7.) pontja új negyedik bekezdéssel egészül ki: 

„Az elnök és az elnökség tagjai négy évre kerülnek megválasztásra.” 
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7/2006.(IX.1.) számú közgyűlési határozat 

A Szövetség közgyűlése BÁRDOS JÁNOS URAT, a Keresztúr Nevű Települések 

Szövetségének megalakítása, a Keresztúr nevű településeken élő polgárok közötti 

kapcsolatok elmélyítése és ápolása, az egyes települések hagyományainak, 

kultúrának egymással történő megismertetése, a kölcsönös segítségnyújtás, a 

magyarságtudat, nemzeti egység erősítése terén szerzett elévülhetetlen érdemeiért, 

a Szövetség érdekében kifejtett fáradhatatlan és áldozatvállaló tevékenységének 

elismeréseként „ÖRÖKÖS TISZTELETBELI ELNÖK” címmel tünteti ki. 

 

8/2006.(IX.1.) számú közgyűlési határozat 

a.) A Szövetség soron következő elnökségi és közgyűlésének időpontját a 2006. 

november 3-ában állapítja meg, helyszíne: Rákoskeresztúr. 

b.) A közgyűlés engedélyezi, hogy a szövetség számláján levő és a tagok által a 

VII. találkozó céljára befizetett még át nem utalt támogatás összegét átutalja az 

elnök Székelykeresztúr részére. 

c.) A közgyűlés megbízza Benyovszki Lajos Székelykeresztúr polgármesterét, hogy 

az Erdélyben levő Keresztúr nevű településeket keresse fel és csatlakozásukat a 

KNTSZ-hez szorgalmazza. 

d.) A közgyűlés fontosnak tartja, hogy a 2006. október 1-i magyarországi 

helyhatósági választásokat követően az elnök a szövetségi csatlakozáshoz való 

lehetőséggel keresse meg a Keresztúr nevű településeket.  

e.) A közgyűlés a VIII. Keresztúr Nevű Települések találkozóját Rákoskeresztúron 

kívánja megrendezni. 

f.) A közgyűlés elfogadja Ráckeresztúr felajánlását – amennyiben más település 

nem kívánja, vagy nem tudja vállalni – a 2008. évi találkozó megszervezése 

tekintetében. 

g.) A közgyűlés elfogadja Balatonkeresztúr felajánlását, mely szerint a X., jubileumi 

találkozó megszervezését, mint az első találkozó házigazdája vállalja.  

 

9/2006.(XI.3.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a 2006. november 3-i közgyűlés napirendjeit az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

1.) A szövetség tagjait képviselő és október 1-én megválasztott új polgármestereinek 

bemutatkozása 

2.) A Szövetség Elnökének,  Elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztása 

3.) Keresztúr Nevű Települések VII. Találkozójának értékelése 

4.) A Szövetség 2007. évi költségvetési koncepciója 

5.) A Keresztúr Nevű Települések VIII. Találkozójának előkészítése 

6.) Egyéb javaslat, felvetés (esetleg a tagdíj mértékének változtatás, honlap 

üzemeltetés, címek, telefonok, e-mail elérhetőségek, a jövőbeni közgyűlések, 

elnökségi ülések helye, további Keresztúr nevű település megkeresése a csatlakozás 

érdekében) 

 

10/2006.(XI.3.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés az alapszabály 7.) pontja 2. bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

„Az elnök a Szövetséget alkotó települések polgármesterei közül kerül 

megválasztásra 4 évre, az alelnök a következő évi találkozó helyszíne szerinti 

önkormányzat polgármestere, az elnökségi tagokra a tagok tesznek javaslatot. Az 

elnökségi tagokat a közgyűlés egy évre választja meg.  
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11/2006.(XI.3.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés az elnökség, és a Felügyelő Bizottság tagjait együtt, nyílt szavazással 

választja meg. 

 

12/2006.(XI.3.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ közgyűlése a szövetség elnökének Kovács József Balatonkeresztúr 

Polgármesterét, alelnöknek Riz Levente Rákoskeresztúr, elnökségi tagoknak. Májer 

József Bodrogkeresztúr, Nagy Mihály Sarkadkeresztúr, és Németh Erzsébet 

Magyarkeresztúr polgármesterét választja meg. 

b.) A KNTSZ közgyűlése a szövetség Felügyelő Bizottsága tagjainak: Ónody Miklós 

Ráckeresztúr, Benyovszki Lajos Székelykeresztúr és Virág Miklós Sárkeresztúr 

polgármesterét választja meg. 12/2006.(XI.3.) számú közgyűlési határozat 

c) A KNTSZ közgyűlése a szövetség elnökének Kovács József Balatonkeresztúr 

Polgármesterét, alelnöknek Riz Levente Rákoskeresztúr, elnökségi tagoknak. Májer 

József Bodrogkeresztúr, Nagy Mihály Sarkadkeresztúr, és Németh Erzsébet 

Magyarkeresztúr polgármesterét választja meg. 

d.) A KNTSZ közgyűlése a szövetség Felügyelő Bizottsága tagjainak: Ónody Miklós 

Ráckeresztúr, Benyovszki Lajos Székelykeresztúr és Virág Miklós Sárkeresztúr 

polgármesterét választja meg. 

 

13/2006.(XI.3.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése köszönetét, elismerését fejezi ki Székelykeresztúr városának, 

vezetőinek, hogy a VII. találkozót áldozatos és sikeres munkával megszervezték. 

 

14/2006.(XI.3.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése elfogadja, és tudomásul veszi a szövetség 2006. október 31-i 

pénzügyi helyzetéről adott tájékoztatást, valamint a 2007. évi pénzügyi terv 

ismertetését, azzal, hogy annak véglegesítését következő közgyűlésén végzi el. 

 

15/2006.(XI.3.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a VIII. Keresztúr Nevű települések hazai és nemzetközi 

találkozójának időpontjába 2007. augusztus 24-26. időpontban határozza meg.  

 

16/2006.(XI.3.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ közgyűlés a következő közgyűlés időpontját 2007.március  23-a 

(péntek) 11 órában határozza meg, Rákoskeresztúri helyszínnel. 

b.) A közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a következő közgyűlésre készítsen 

előterjesztést a szövetség munkájában a fiatalok, az oktatási-nevelési intézmények 

aktívabb részvételére vonatkozóan. 

c.) A közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a szövetség honlapjának működtetése 

érdekében Pihés Gábor balatonkeresztúri és Czifra Károly székelykeresztúri személyek 

kapcsolatfelvételét biztosítsa és a honlap jövőben működésének kérdéseiben 

egyeztessen. A tárgyalás eredményeképpen a következő közgyűlésre készítsen 

konkrét javaslatot az elnök a honlap működtetésének kérdésében (szervezési, anyagi 

kérdések) A közgyűlés vállalja, hogy a honlap működtetésével kapcsolatos 

egyeztetések költségeit magára vállalja. 
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1/2007.(III.23.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés a 2007. március 23-i közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

1./ A szövetség 2006. évi zárszámadása 

2./ A szövetség tevékenységének bővítése 

3./ A szövetség 2007. évi költségvetési-tervezete 

4./ A szövetség 2007. évi munkatervének meghatározása 

5./ Keresztúrok VIII. találkozójának előkészítése 

 

2/2007.(III.23.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a szövetség 2006. évi zárszámadását a jegyzőkönyv mellékletét 

képező „Egyszeres könyvvitel vezető egyéb szervezetek egyszerűsített 

beszámolójának mérlege, valamint eredmény-levezetése” szerint elfogadja. 

 

3/2007.(III.23.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés ajánlja az egyes tagtelepülések részére, hogy a VIII. találkozóra a 

delegációk tagjai sorába a helyi művészeti, kulturális és fiatalokat tömörítő 

egyesületek, civilszerveztek és oktatási intézmények vezetőit is vegyék számba. 

Amennyiben a vezetők igénylik, úgy a szövetség a jövőben a rendelkezésére álló 

költségvetési forrásból a jövőben együttműködésük költségére költséghelyet biztosít. 

 

4/2007.(III.23.) számú közgyűlési határozat 

a.) KNTSZ közgyűlése a szövetség 2007. évi költségvetési-tervezetét – a jegyzőkönyv 

mellékletét képező pénzügyi terv szerint – elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a 

Székelykeresztúri Találkozóból 1.700.000 Ft visszatérülést a szövetség számláján tartja. 

Ezen összeget pályázati önrészre, illetve a találkozón résztvevő hátrányos helyzetű 

települések támogatására (utazási költség) kívánja fordítani, pályázati jelleggel. 

b.) A KNTSZ tudomásul veszi és megköszöni Rákoskeresztúr Község 

Önkormányzatának, hogy a VIII. találkozó költségeihez a tagtelepülésektől 

hozzájárulást nem igényel. A tagtelepüléseket a találkozóra való utazási költség, 

valamint a találkozó alatt a városban történő közlekedési költségek terhelik. 

 

5/2007.(III.23.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés a 2007. évi munkatervét az alábbiak szerint – az elnök javaslata alapján – 

határozza meg. 

A KNTSZ elnöksége a közgyűlés számára a 2007. évi munkatervet elfogadásra 

javasolja. 

2007. március 23. Elnökségi és közgyűlés 

Helyszín: Budapest XVII. kerület Rákoskeresztúr 

Napirendi javaslat: 

1./ A szövetség 2006. évi zárszámadása 

2./ A szövetség tevékenységének bővítése 

3./ A szövetség 2007. évi költségvetési-tervezete 

4./ A szövetség 2007. évi munkatervének meghatározása 

5./ Keresztúrok VIII. találkozójának előkészítése 

 

2007. május 18. Elnökségi ülés 

Helyszín: Budapest XVII. kerület Rákoskeresztúr 

Napirendi javaslat: 

1.) A VIII. találkozó szervezésével kapcsolatos tájékoztatás 

 



12 

 

2007. augusztus 25. Közgyűlés 

Helyszín: Budapest XVII. kerület Rákoskeresztúr 

Napirendi javaslat: 

1.) A szövetség tevékenységi körének áttekintése 

2.) A IX. találkozó rendezőjéről döntés 

2007. november 9. Elnökségi és közgyűlés 

Helyszín: Balatonkeresztúr 

Napirendi javaslat: 

1.) A VIII. találkozó értékelése 

2.) A 2008. évi költségvetés tervezete 

 

6/2007.(III.23.) számú közgyűlési határozta: 

A KNTSZ közgyűlése elfogadja a VIII. találkozó szervezésével kapcsolatos 

tájékoztatást, és a találkozó mottóját: „Nevünk és a szívünk összeköt” 

 

7/2007.(VIII.25.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés a 2007. augusztus 25-i közgyűlés napirendjeit az alábbiak szerint állapítja 

meg:  

1.) Murakeresztúr és Nagykeresztúr Község Önkormányzatának csatlakozása a 

Keresztúr Nevű Települések Szövetségéhez 

2.) Tájékoztató a KNTSZ pénzügyi helyzetéről 

3.) A 2008. évi Keresztúr Nevű Települések Találkozójának szervezése 

4.) Köszönetnyilvánítás a VIII. találkozó megrendezéséért. 

 

8/2007.(VIII.25.) közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége 2007. augusztus 25. napjával tagjai sorába 

felveszi Nagykeresztúr és Murakeresztúr településeket. A csatlakozó települések 

tagdíjfizetési kötelezettségét 2008. január 1. napjában határozza meg.  

 

9/2007.(VIII.25.) közgyűlési határozat 

Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a szövetsége pénzügyi helyzetéről 

adott tájékoztatást elfogadja  

 

10/2007.(VIII.25.) közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések szövetsége megköszöni Ráckeresztúr bejelentését, és 

egyben felkéri a IX. találkozó megszervezésére. A találkozó konkrét időpontjáról a 

szövetség Balatonkeresztúron november hónapban tartandó ülésen dönt. 

Határidő: 2007. november  

Felelős: KNTSZ elnöke 

 

11/2007.(VIII.25.) közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége és minden megjelent résztvevője 

köszönetét és elismerését fejezi Rákoskeresztúr önkormányzatának a VIII. találkozó 

színvonalas megrendezéséért.  
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12/2007.(XI.16.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a 2007. november 16-i közgyűlésén az 

alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

1.) A Keresztúrok VIII. találkozójának értékelése 

2.) A IX. találkozó előkészítése 

3.) Alapszabály módosítás 

4.) Honlap működtetése 

5.) Keresztúrok könyvének kiadása 

6.) Emlékplakett alapításra tett javaslat részletes megtárgyalása 

7.) 2008. évi költségvetési tervezet 

 

13/2007.(XI.16.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ Szövetsége ismételten megköszöni Rákoskeresztúr Önkormányzatának a VIII. 

találkozó megszervezését. 

 

14/2007.(XI.16.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ Szövetsége a IX. Keresztúr nevű települések találkozóját Ráckeresztúron 2008. 

augusztus 29-31. között tartja meg. 

A közgyűlés felkéri a tagokat, hogy a rendező település felkérésére a várható 

küldöttség létszámát rövid határidőn belül közöljék. 

 

15/2007.(XI.16.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának 

16.) pontjának utolsó mondatát a következőkkel egészíti ki:   

A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök egyszemélyben, vagy az alelnök és egy 

elnökségi tag együttes aláírása szükséges. Az elnök személyéhez kapcsolódó 

kifizetések engedélyezését a tiszteletbeli elnök végzi.  

 

16/2007.(XI.16.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése felkéri és felhatalmazza a szövetség elnökét, hogy a szövetség 

dinamikus honlapjának elkészítésére a következő ülésre ajánlatokat szerezzen be. 

A közgyűlés következő ülésén dönt a honlap jövőbeni működtetéséről.  

 

17/2007.(XI.16.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése felkéri az elnököt, hogy a közgyűlés következő ülésére hívja meg 

Tengerdi Győző balatonkeresztúri könyvszerzőt, szerkesztőt, és kérje fel a tagokat, 

hogy településeikről a könyv kiadásában közreműködő személyekre adjanak 

javaslatot.  

A könyv tartalmának, formájának meghatározását követően dönt a közgyűlés a 

költségek meghatározásáról.  

 

18/2007.(XI.16.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége által – tervezett emlékplakett alapítása 

témakörében a szövetség tagjai 2007. december 15. napjáig ajánlásokat, 

javaslatokat tesznek az elnök felé: - az elismerés tartalmára, meghatározására, 

céljára, formájára, anyagára, a plaketten megjelenő grafikára stb. 
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19/2007.(XI.16.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ közgyűlése elfogadta az elnök tájékoztatását a szövetség 2007. évi 

pénzügyi helyzetéről, valamint a 2008. évi költségvetési tervezetről.  

b.) A közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a határon túli településekkel a következő 

közgyűlésig vegye fel a kapcsolatot. 

c.) A közgyűlés felkéri – és egyben megköszöni - Rákoskeresztúr polgármesterét, 

hogy a szövetség munkájában, a pályázati lehetőségek tekintetében az 

önkormányzat pályázati irodájának segítségét, szakmai tapasztalatát biztosítsa 

d.) A közgyűlés a következő összevont ülések időpontját az alábbiak szerint 

határozza meg: Rákoskeresztúr 2008. február 29.  

 

20/2007.(XI.16.) számú közgyűlési határozat 

a.) A közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a szövetség költségvetésének terhére 

30 db azonos méretű zászlótartó rudat készíttessen. 

b.) A közgyűlés felkéri a szövetség tagjait, hogy legkésőbb 2008. február 29-i 

ülésre a települése zászlaját készítesse el - a település rendeletében 

megfogalmazottak figyelembe vételével – sima, beszegett, két oldalas 100-150 cm-

es méretben. 

c.) A közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a határon túli településeket 

tájékoztassa, hogy a találkozóra hozzák magukkal településük zászlaját.  

 

1/2008.(II.29.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ közgyűlése elfogadja, hogy a közgyűlés levezetését Bárdos János 

tiszteletbeli elnök végezze.  

b.) A KNTSZ közgyűlése a 2008. február 29-i közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

1.) Almáskeresztúr és Nemeskeresztúr felvétele a szövetség tagjai sorába 

2.) Az elnökség tisztújítása 

3.) A szövetség 2007. évi zárszámadása 

4.) A szövetség 2008. évi költségvetésének meghatározása 

5.) A szövetség 2008. évi munkatervének meghatározása 

6.) Keresztúrok IX. találkozójának előkészítése – Ráckeresztúr  

7.) Egyéb ügyek:  

     - honlap 

     - Keresztúrok könyve 

     - emlékplakett 

     - zászlók 

8.) A szövetség 2008. évi költségvetésének módosítása 

 

2/2008.(II.29.) számú közgyűlési határozat 

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése 2008. január 1. napjától 

tagjai sorába felveszi Almáskeresztúr és Nemeskeresztúr településeket.  

b.) A közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a felvett tagtelepüléseket a döntésről 

értesítse. 

Határidő: 10 nap 

Felelős: Kovács József elnök 
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3/2008.(II.29.) számú közgyűlési határozat 

Keresztúr Nevű Települések Szövetsége nyílt szavazással a szövetség elnöksége tagjai 

sorában megválasztja: 

Alelnöknek Ónodi Miklóst Ráckeresztúr Polgármesterét.  

Tagjainak:  

Németh Erzsébet Magyarkeresztúr 

Riz Levente Rákoskeresztúr 

Májer József Bodrogkeresztúr polgármesterét.  

 

4/2008.(II.29.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a szövetség 2007. évi zárszámadását és mérlegét elfogadja.  

 

5/2008.(II.29.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a szövetség 2008. évi pénzügyi tervét elfogadja.  

 

6/2008.(II.29.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a szövetség 2008. évi munkatervét az alábbiak szerint hagyja 

jóvá. 

1. Elnökségi és közgyűlés 2008. február 29. 

Helyszín: Budapest XVII. kerület Rákoskeresztúr 

Napirendi pontok: 

1. Almáskeresztúr és Nemeskeresztúr felvétele a szövetségbe 

2. A szövetség 2007. évi zárszámadása 

3. A szövetség 2008. évi költségvetése 

4. A szövetség 2008. évi munkatervének meghatározása 

5. Keresztúrok IX. találkozójának előkészítése 

6. Egyéb ügyek 

 

2. Elnökségi ülés 2008. május 16. 

Helyszín:  Ráckeresztúr 

            Napirendi pontok:     

            1. A IX. találkozó szervezésével kapcsolatos tájékoztatás 

 

3. Közgyűlés 2008. augusztus 30. 

Helyszín:  Ráckeresztúr 

Napirendi pontok: 

1. A szövetség tevékenységi körének áttekintése 

2. A X. találkozó rendezőjéről döntés 

 

4. Elnökségi és Közgyűlés 2008. november 7. 

Helyszín: Balatonkeresztúr 

Napirendi pontok: 

1. A IX. találkozó értékelése 

2. A 2009. évi költségvetés tervezete 
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7/2008.(II.29.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a IX. találkozó előkészítéséről adott tájékoztatást elfogadja.  

Felkéri a szövetség elnökét, hogy a rendező településnek a találkozóval kapcsolatos 

információk megszerzésében – a találkozóval kapcsolatosan még visszajelzést nem 

küldők - nyújtson segítséget 

 

8/2008.(II.29.) számú közgyűlési határozat 

Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a szövetség honlapjának elkészítésére Kalász 

József balatonboglári vállalkozót kéri fel, 169.000 + áfa díjért, melynek költségeit a 

szövetség 2008. évi költségvetésében biztosítja. 

A honlap szerkesztő bizottságának tagjai sorába felkéri: Májer József, Fohsz Tivadar, 

Kovács József, Gérczei Mónika és Lipcseiné Horváth Ágnest. 

A honlappal kapcsolatos főbb elvárások:  

Fix oldal a települések bemutatásával, nyelvválasztás lehetőségével. Nyitó lapon az 

előző találkozók videó, kép anyaga is jelenjen meg.  

 

9/2008.(II.29.) számú közgyűlési határozat 

Keresztúr Nevű Települések Szövetsége elhatározza, hogy a Keresztúrok Könyvét 

sorozat formájában megvalósítja, melynek első könyve, a Keresztúrok bemutatása 

dekoratív, informatív módon.  

A közgyűlés a szerkesztőbizottság tagjainak felkéri:  

Tengerdi Győző Balatonkeresztúr                                    

Herkli Antal Ráckeresztúr, Kossuth Lajos utca 12.  

Ádám Ferenc Budapest            

A közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a szerkesztőbizottság felkért tagjaitól 2008. 

március 30-ig kérjen szakmai segítséget a könyv, illetve sorozat összeállítására 

vonatkozóan.  

 

10/2008.(II.29.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése elismerést alapít, amelynek formája bronz plakett, amelyen a 

szövetség címere domború nyomással készül. Az elismeréssel oklevél is jár. 

A közgyűlés felkéri az elnököt, hogy készítsen tervezetet az elhangzott javaslatok 

alapján az elismerés adományozásának rendjére vonatkozóan. 

Határidő: 2008. május havi elnökségi ülés 

 

11/2008.(II.29.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a találkozókon részt vevő települések tekintetében azonos 

méretű 100 x 150 cm méretű, rojt nélküli zászlókat készített, rúddal együtt, melyhez a 

költségeket a 2008. évi költségvetésében biztosítja.  

Felkéri az elnököt, hogy a zászlók és rudak elkészítéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2008. május  

 

12/2008.(II.29.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés a szövetség 2008. évi pénzügyi tervét akként módosítja, hogy annak 

kiadási oldalán a honlap készítéssel kapcsolatos 169.000 Ft + áfa összeget, valamint 

az azonos méretű zászlók, és rudak elkészítésének költségét biztosítja.  

Felkéri az elnököt, hogy a módosított költségvetési terv összeállításáról – a konkrét 

adatok ismeretében gondoskodjon. 
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13/2008.(VIII.30.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ szövetség közgyűlése a 2008. augusztus 30-i közgyűlés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

1.) A szövetség tevékenységi körének áttekintése 

a.) az alapszabály és mellékletei módosítása, 

b.)  közhasznúság kérdése,  

c.) tagdíjak mértékére javaslat 

d.) honlap létrehozásáról tájékoztatás 

e.) a szövetség által tervezett könyv, illetve sorozat kiadásáról tájékoztatást 

f.) NCA pályázatról tájékoztatás 

g.) a szövetség bővítésének lehetőségeiről tájékoztatás 

2.) A X. találkozó rendezőjéről döntés 

3.) Elismerések adományozásáról szóló szabályzat elfogadása 

4.) Hozzájárulás a IX. találkozó költségeihez 

5.) Ráckeresztúr templomának nemzeti zászló adományozása a Szövetség részéről  

6. Testvér-települési megállapodás aláírása, Berekeresztúr és Ráckeresztúr települések 

között. 

 

14/2008.(VIII.30.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ közgyűlése az alapító okirat mellékletét akként módosítja, hogy 

Székelykeresztúr képviselője Rafai Emil polgármester. 

b.) A KNTSZ a Felügyelő Bizottság tagjának Rafai Emil Székelykeresztúr polgármesterét 

megválasztja. 

 

15/2008.(VIII.30.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a szövetség közhasznú szervezetként történő működését 

támogatja 2009. január 1. napjától. A közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a szövetség 

alapító okiratának tervezetet a közhasznúság kimondására készítse elő. 

Határidő: 2008. november 7-i közgyűlés 

Felelős: Kovács József elnök 

 

16/2008.(VIII.30.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ közgyűlése 2009. január 1. napjától az éves tagdíjakat az alábbiak szerint 

állapítja meg:  

A tag éves tagdíja a települések lakosságszáma függvényében: 

A tagdíj kiszámításának alapja az előző évi KSH adatok alapján meghatározott 

lakossági létszám  

 

 

A tagok a tagdíjat a teljes naptári évre, a tárgyév május 30. napjáig kötelesek 

befizetni, illetve a szövetség elnöksége által megnyitott bankszámlára átutaltatni. A 

szövetség bankszámlavezetője: OTP Rt. Fonyód 11743095-20011318. 

b.) A KNTSZ közgyűlése a tagdíj fizetés alól mentesíti a határon túli Keresztúr nevű 

településeket.  

 

0- 300 főig 40.000 Ft + 3 Ft/fő 

301-650 főig 50.000 Ft + 3 Ft/fő 

651-1000 főig 60.000 Ft + 3 Ft/fő 

1001-2000 főig 70.000 Ft + 3 Ft/fő 

2001-3000 főig 80.000 Ft + 3 Ft/fő 

3001-4000 főig 90.000 Ft + 3 Ft/fő 

4001 fő felett 100.000 Ft + 3 Ft/fő 
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17/2008.(VIII.30.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ szövetsége a Keresztúrok könyvének szerkezetét az alábbiak szerint 

hagyja jóvá elveiben: Keresztúr Nevű Települések története” címmel kerül kiadásra: 

A könyv tartalmi és szerkezeti felépítéséhez. 

1. Bevezetés – Kovács József elnök – szövetség címere, települések 

térképe 

2. Települések története (szoros abc sorrendben) 

5000 lakos alatti települések 12 oldalt, az 5000 lakos felettiek 20 oldalt használhatnak 

fel. Ebben már a szöveges rész után a képek is bent vannak 

 Település címere 

 Település helye 

 Lakosok száma, nemzetiségek, statisztika, elérhetőségek 

 Első írásos megjelenítése, vagy nevének története 

 Helyi nevezetességek ismertetése, felsorolása 

 A terület csatolások emlékei – határon túliak, történelmi 

fordulópontok 

 Jelenlegi helyzet – 2008. július 31-ig. 

 Képviselő-testület tagjai, száma, polgármester, alpolgármester 

 Polgármesteri hivatal, körjegyzőség létszáma (önállóság, csatlakozás 

időpontja) 

 Egyházi adatok – hány felekezet van a településen (templomok) 

 Iskolai, óvodai és bölcsődei adatok, oktatási intézmények 

törzsadatai 

 Kulturális adatok: intézmények, csoportok, művészeti társulatok stb. 

 Egészségügy: kórház, orvos, védőnő, családsegítő központ stb. 

felsorolás jelleggel 

 szállodák, turistautak, látványosságok 

 A település híres szülöttjei (néhai) 

A könyv végén hajtogatós, kivehető térkép 

 

b.) A KNTSZ közgyűlése elfogadja és felkéri Ádám Ferenc urat, hogy a könyv 

összeállításával kapcsolatos kérdőívet szeptember hónap folyamán az érintett 

települések részére juttassa el. 

 

Határidő: 2008. szeptember 30. 

Felelős: Ádám Ferenc könyv szerkesztő bizottságának tagja 

 

18/2008.(VIII.30.) számú közgyűlési határozat 

a. A KNTSZ közgyűlése megköszöni Balatonkeresztúr tagtelepülés 

döntését, mely szerint vállalja a X. találkozó megszervezését, és ez alapján a 

közgyűlés a X. találkozó megszervezésére felkéri Balatonkeresztúrt.  

 

b. A közgyűlés a X. találkozó konkrét időpontjáról a 2008. november 

7-i közgyűlésén dönt. 

Határidő: 2008. november 7. 

Felelős: Kovács József elnök 
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19/2008.(VIII.30.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ közgyűlése 2009. évtől kiadja a Keresztúriakért elismerést. Az elismerésre 

vonatkozóan az alábbi szabályokat határozza meg:  

A Keresztúriakért Emlékérem alapításáról és adományozásának szabályairól 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége attól a céltól vezérelve, hogy a szövetség 

munkájában, életében kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket 

méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket 

megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, ezért  

Keresztúriakért Emlékérmet alapít. 

 

I.  

Az elismerések adományozásának feltételei 

 

1. Elismerés adományozható annak a nagykorú magyar vagy külföldi 

állampolgárnak, vagy civilszervezetnek, személyek csoportjának, gazdasági 

szervezetnek aki/amely hozzájárult a Szövetség jó hírnevének öregbítéséhez, a 

szövetség tagjainak bővítésében, a találkozók szervezésében kiemelkedő munkát 

végzett, erkölcsi vagy anyagi támogatást nyújtott a szövetség működéséhez 

továbbá példamutató magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 

Adott évben a Keresztúr Nevű Települések Találkozójának házigazdája, szervezője 

elismerésben nem részesülhet. 

 

2. Az elismerés évente adományozható.   

 

3. A kitüntetettet díszoklevél és a Szövetség címerével díszített bronzplakett illeti meg. 

 

4. Az elismerés formája 8 cm átmérőjű bronz plakett, amelyen a szövetség címere 

domború nyomással készül. 

 

5. Az elismeréssel a Szövetség díszoklevelet is adományoz.  

 

6. A díszoklevélnek tartalmaznia kell:  

- az adományozó megnevezését, címerét 

- az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását 

- állampolgárságát 

- az adományozás indokait 

- az adományozó szövetségi közgyűlés határozatának számát, keltét 

- a Szövetség elnökének aláírását, átadásának helyét, időpontját 

- a Szövetség címerrel ellátott pecsétjét 

 

7. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz kitüntetés is 

adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi 

hozzátartozó jogosult.  

 

II. 

Az elismerések adományozásának rendje 

 

1. A kitüntetést a Keresztúrok Találkozója alkalmával a szövetség elnöke, ünnepélyes 

keretek között adja át.   
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2. A Szövetség tagjai javaslataikat részletes indokolással terjeszthetik elő a szövetség 

elnökénél. 

 

3. A javaslatok minden év január 30-ig terjeszthetők elő.  

 

4. Az elnök a szövetség közgyűlésén ismerteti a javaslatokat. 

 

5. Az elismerések odaítéléséről a jelenlevő szövetségei tagok kétharmadának, de 

legalább a szövetség tagjainak, több mint felének a szavazatával dönt. 

 

6. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz kitüntetés is 

adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi 

hozzátartozó jogosult.  

 

III. 

Az elismerések visszavonása 

 

1. Az elismerés visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra 

érdemtelenné válik. 

 

2. Érdemtelen az elismerésre különösen az, 

- akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott, 

- az elismerést jogtalan előny megszerzésére használja fel, 

- az elismerés tényével bármely ügyben, körülmények között visszaél. 

Ezekben az esetekben az elismerést vissza kell vonni. 

 

3. A visszavonás módjára a szabályzat II/5 pontjában foglaltakat kell megfelelően 

alkalmazni. 

 

IV.  

Vegyes rendelkezések 

 

1. Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről az elnök nyilvántartást 

vezet.  

2. A nyilvántartás tartalma: sorszám, a szövetség határozatának száma, név és 

lakcím, adományozás időpontja, és indokolása, egyéb megjegyzés /visszavonás 

dátuma, oka, szövetség határozatának száma stb./ 

 

3. Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a szövetség éves 

költségvetésében biztosítja. 

A szabályzat 2009. január 1. napján lép hatályba. 

 

c. A KNTSZ közgyűlése a Keresztúriakért Emlékéremmel kapcsolatos 

mindenkori kiadásokat a szövetség éves költségvetésében biztosítja. 

 

20/2008.(VIII.30.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ közgyűlése a Ráckeresztúron 2008. augusztus 29-31. között megrendezett 

IX. Keresztúrok Találkozóján résztvevő határon túli települések költségeihez a 

szövetség 2008. évi költségvetéséből 1.876.028 Ft-ot állapít meg. A hozzájárulást a 

szövetség Ráckeresztúr Község Önkormányzata részére adja át. A szövetség 

felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés aláírására. 
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b.) A KNTSZ Szövetsége a Ráckeresztúron 2008. augusztus 29-31. között megrendezett 

IX. Keresztúrok Találkozóján fellépő lengyel küldöttség költségéhez 65.000 Ft,  a  

szlovák küldöttség költségeihez 180.000 Ft,  valamint Csernakeresztúr település 

útiköltségéhez 110.000 Ft támogatást biztosít. A hozzájárulást a szövetség 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata részére adja át. A szövetség felhatalmazza az 

elnököt a támogatási szerződés aláírására. 

 

21/2008.(VIII.30.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a IX. találkozó alkalmából Ráckeresztúr Római Katolikus 

templomának egy nemzeti színű zászlót adományoz.  

 

22/2008.(VIII.30.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése megköszöni Ráckeresztúr Önkormányzatának, a szervezőknek a 

IX. találkozó megszervezését és lebonyolítását. 

 

23/2008.(XI.7.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ szövetség közgyűlése a 2008. november 7-i közgyűlés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

1.) IX. találkozó értékelése, tapasztalatok megbeszélése 

2.) A szövetség 2009. évi költségvetési-tervezete 

Előadó: Kovács József elnök 

3.)  A szövetség 2009. évi munkatervének meghatározása 

Előadó: Kovács József elnök 

4.) Keresztúrok X. találkozójának előkészítése – Balatonkeresztúr  

Előadó: Kovács József elnök 

5.) Alapszabály módosítása - közhasznú szervezetté alakulás 

6.) Egyéb ügyek:  - Keresztúrok könyve 

 

24/2008.(XI.7.) számú közgyűlési határozat 

a.) A szövetség megköszöni Ráckeresztúr település Önkormányzatának a IX. találkozó 

megszervezését. 

b.) A Szövetség elfogadja a IX. találkozóról adott tájékoztatást. A szövetség felhívja a 

jövőben találkozót, szervező figyelmét arra, hogy a szállás és étkezés 

megszervezésére, lebonyolítására maximális hangsúlyt fektessenek, hogy az 

gördülékeny, és problémamentes legyen. 

 

25/2008.(XI.7.) számú közgyűlési határozat 

A Szövetség elfogadja a 2009. évi költségvetési tervezetet, és felkéri az elnököt, hogy 

a 2009. februári közgyűlésen a feladatok függvényében a tervezetet nyújtsa be.  

 

26/2008.(XI.7. ) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a 2009. évi üléstervet az alábbiak szerint határozza meg: 

2009. február 27. Budapest – elnökségi és közgyűlés 

2009. május 15. közgyűlés és elnökségi ülés Magyarkeresztúron 

2009. szeptember 5. közgyűlés Balatonkeresztúron 

2009. november 6. közgyűlés Petrikeresztúr 
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27/2008.(XI.7.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése elfogadta az elnök X. találkozó szervezéséről adott előzetes 

tájékoztatását, valamint a szervezéssel kapcsolatos kérdések tekintetében a 

tagtelepülések kötelezettségét. 

Határidő: 2008. december 10. válaszok begyűjtése a találkozó küldöttségeinek 

létszámáról stb. 

 

28/2008.(XI.7.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése jóváhagyja az e határozat 

alapján elfogadott – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és 2008. 

december 1. napjától hatályba lépő alapszabályt, mely szerint s szövetség közhasznú 

szervezetként működik, és tevékenysége során a - az 1997. évi CLVI tv 26 § c) 5. 

pontjában felsorolt: 

- kulturális tevékenység, 

- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység,  

- kulturális örökség megóvása tevékenységet határozza meg.  

A szövetség felkéri az elnököt a módosított alapszabály szerinti bírósági bejegyzéssel 

kapcsolatos feladatok ellátására.  

Határidő: 2008. november 25. 

Felelős: Kovács József elnök 

 

1/2009.(I.27.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ szövetség közgyűlése a 2009. február 27-i közgyűlés napirendjét az alábbiak 

szerint állapítja meg 

1.)  A szövetség 2008. évi zárszámadása 

2.) A  szövetség 2009. évi költségvetési-tervezete 

3.) A szövetség 2009. évi munkatervének meghatározása 

4.) Keresztúriakért Emlékérem adományozásáról  

5.) Keresztúrok X. találkozójának előkészítése – Balatonkeresztúr 

6.) Egyéb ügyek:  

     - honlap 

     - Keresztúrok könyve 

 

2/2009.(I.27.) számú közgyűlési határozat 

Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a szövetség 2008. gazdálkodásáról adott 

beszámolót 4 243 785 Ft bevétellel, 3 331 933 Ft kiadással és 911 52 Ft 

pénzmaradvánnyal elfogadja.  

 

3/2009.(I.27.) számú közgyűlési határozat 

A Szövetség a 2009. évi pénzügyi tervet  465 600 Ft kiadással, és 2 182 352 bevétellel  

1 716 752 Ft eredménnyel elfogadja.  

 

4/2009.(I.27.) számú közgyűlési határozat 

A Szövetség 2009. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 

Elnökségi és közgyűlés 2009. február 27. 

Helyszín: Budapest XVII. kerület Rákoskeresztúr 

Napirendi pontok: 

A szövetség 2008. évi zárszámadása 

A szövetség 2009. évi költségvetése 

A szövetség 2009. évi munkatervének meghatározása 
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Keresztúriakért Emlékérem adományozása 

Keresztúrok X. találkozójának előkészítése 

Egyéb ügyek 

 

Elnökségi és közgyűlés 2009. május 15. 

Helyszín:  Magyarkeresztúr 

            Napirendi pontok:     

A X. találkozó szervezésével kapcsolatos tájékoztatás 

Egyéb ügyek 

 

Közgyűlés 2009. szeptember 5. 

Helyszín:  Balatonkeresztúr 

Napirendi pontok: 

1. A szövetség tevékenységi körének áttekintése 

2. A XI. találkozó rendezőjéről döntés 

3. Egyéb ügyek 

 

Elnökségi és közgyűlés 2009. november 6 . 

Helyszín: Petrikeresztúr 

Napirendi pontok: 

A X. találkozó értékelése 

A 2010. évi költségvetés tervezete 

Egyéb ügyek 

 

5/2009.(I.27.) számú közgyűlési határozat 

A szövetség 2009. szeptemberében, Balatonkeresztúron a X. találkozó alkalmából 4 

Keresztúriakért elismerést ad ki: 

Májer József Bodrogkeresztúr polgármestere, Lipcseiné Horváth Ágnes 

rákoskeresztúri, a balatonkeresztúri Balaton M. & K. Egyesület fúvószenekara, valamint 

a sarkadkeresztúri Illich Ferenc fafaragó részére.  

 

6/2009.(I.27.) számú közgyűlési határozat 

A szövetség elfogadja a X. találkozóról adott elnöki tájékoztatást. A szövetség felkéri 

az elnököt, hogy a Keresztúrok Dala érdekében vegye fel a kapcsolatot erre 

alkalmas személlyel. 

A szövetség hozzájárul ahhoz, hogy a szövetség 2009. évi költségvetésének terhére 

1x2 méteres lobogó készüljön. 

 

7/2009.(I.27.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés elfogadja az elnök tájékoztatását a www.kereszturiszovetseg.hu 

honlappal, valamint a Keresztúrok könyve összeállításával kapcsolatban. A közgyűlés 

felkéri az elnököt, hogy a könyv összeállításával kapcsolatosan a tag-, illetve 

találkozókon résztvevő nem tag települések részéről az információk összegyűjtése 

érdekében tegye meg a szükséges intézkedést.  

 

8/2009.(V.22.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés a 2009. május 22-i közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint állapítja 

meg:  

1.) A KNTSZ 2009. évi költségvetésének módosítása 

2.) Határon túli települések támogatása 

3.) X. találkozóval kapcsolatos tájékoztatás. 

http://www.kereszturiszovetseg.hu/
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9/2009.(V.22.) számú közgyűlési határozat 

a.) A közgyűlés a KNTSZ 2009. évi költségvetését akként módosítja, hogy az ÖTM 1 

millió Ft-os támogatását a X. találkozón fellépő együttesek finanszírozására fordítja, és 

felhatalmazza az elnököt a szerződések aláírására.  

b.) A közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a X. találkozó szervezésével 

kapcsolatosan a szponzori támogatási szerződéseket aláírja, és a befolyt támogatást 

a találkozó költségeire fordítsa.  

c.) A közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a szövetség 2009. évi 

költségvetésében 200.000 Ft keretösszeg tekintetében a határon túli települések 

utazási költségeinek támogatását biztosítja a X. találkozón való részvétel érdekében.  

d.) A közgyűlés a szövetség által alapított elismerésekhez azonos színben, és 

anyagból henger alakú tartóban és A/3 méretben készítteti el az oklevelet.  

 

10/2009.(IX.5.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2009. szeptember 4-i 

közgyűlés napirendjét az elnök javaslata alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Stúdió BAG bemutatkozása 

2. Két ülés közti eseményekről tájékoztató 

- BFT pályázat 

- Csernakeresztúr támogatás 

- Támogatói szerződések jóváhagyása 

- EU-s pályázat tapasztalatai 

3. Keresztúrok Könyve 

4. Szövetség honlapja 

5. Keresztúrok Naptára 

6. helyi újságírók, honlapüzemeltetők, médiák elérhetőségei 

7. XI. Találkozó helyszínéről döntés 

8.  

11/2009.(IX.5.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a Stúdió BAG cég bemutatkozó dokumentumát megismerte, 

annak részletes áttanulmányozását követően a 2009. november hónapban 

Petrikeresztúron tartandó közgyűlésen dönt az ajánlatuk igénybevételéről.  

 

12/2009.(IX.5.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése jóváhagyja a szövetség elnökének azon döntését, hogy a 

Balatonkeresztúron megrendezett X. Keresztúr Nevű Települések Találkozóján való 

utazási költség támogatásként Csernakeresztúr küldöttsége részére 150.000 Ft-ot 

biztosított megállapodás megkötésével. 

 

13/2009.(IX.5.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése elfogadja a szövetség elnökének beszámolóját a két ülés közti 

fontosabb eseményekről, valamint a X. találkozó szervezésével kapcsolatos pályázati 

eredményekről, és részbeszámolóját. 

 

14/2009.(IX.5.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése elfogadja és megköszöni Székelykeresztúr felajánlását, mely 

szerint 2010. augusztus 5-6-7 között a XI. Keresztúr Nevű Települések találkozójának 

házigazdája Székelykeresztúr Város. 
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15/2009.(XI.6.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a 2009.november 6-i közgyűlés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

1.) Beszámoló a Keresztúrok X. találkozójáról 

2.) A szövetség 2010. évi költségvetési-tervezete 

3.)  A szövetség 2010. évi munkatervének meghatározása 

4.) Keresztúrok XI. találkozójának előkészítése – Székelykeresztúr  

5.) Egyéb ügyek:  

5.1. Stúdió BAG ajánlata 

5.2. Keresztúrok Naptára 

5.3. Keresztúrok könyve 

5.4. Települési médiák elérhetőségei 

5.5. Európa Uniós vetélkedő megszervezése 

 

16/2009.(XI.6.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége elfogadja az elnök beszámolóját a 

Keresztúr Nevű Települések X. Balatonkeresztúron megrendezett találkozójáról. A 

szövetség jóváhagyja Ördögkeresztúr település számára adott 143.650 Ft szövetségi 

támogatást. 

 

17/2009.(XI.6.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége elfogadja az elnök által benyújtott 2010. évi 

pénzügyi tervet, 3.200.500 Ft bevétellel, 453.100 Ft konkrét kiadással meghatározott, 

és 2.747.400 Ft feladattal terhelhető összegben. 

A közgyűlés konkrét 2010. évi szövetségi pénzügyi tervét a 2010. február havi 

közgyűlésén fogadja el.  

Határidő: 2010. Február 26. közgyűlés 

Felelős: Kovács József elnök  

 

18/2009.(XI.6.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége elfogadja az elnök által benyújtott 2010. évi 

ülés- és munkaterv tervezetét. A munkatervezet 2010. február havi közgyűlésen 

véglegesíti.  

A szövetség 2010. évi elismerésének adományozásával kapcsolatosan legkésőbb 

2010. január 30-ig megküldik javaslataikat az elnök számára a 

korjegyzo@balatonkeresztur.hu e-mail címre. 

 

19/2009.(XI.6.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége az alábbiak szerint határozza meg a 

Keresztúrok Naptára 2010. kiadvány megjelenési formáját: Nyitó lap a szövetség 

címere, melyet a települések címertára követe, akinek nincs címere, annál a név 

feltüntetés mellet a szövetségi címer szerepel, majd ezt követi a Keresztúrok Oszlopa, 

1-1 teljes oldalt kap Rákoskeresztúr és Székelykeresztúr település A szövetség tagjai 

címereiket küldjék meg a korjegyzo@balatonekresztur.hu honlapra, az elnök által 

megadott határidőre.  

 

 

 

 

 

 

mailto:korjegyzo@balatonkeresztur.hu
mailto:korjegyzo@balatonekresztur.hu
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20/2009.(XI.6.) számú közgyűlési határozat 

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a Székelykeresztúron 2010-ben 

megrendezésre kerülő 11. Keresztúr Nevű Települések Találkozójának előkészítésével 

kapcsolatosan felkéri a rendező települést és az elnököt, hogy a településektől 

legkésőbb 2009. december 10. napjáig a rendező település által meghatározott 

adatokat (jelentkezők száma, neme, korosztálya, fellépő kulturális csoport, műsoridő, 

műsorterv stb.) kérje be. 

Határidő: 2009. december 10. 

Felelős: Kovács József elnök, Rafai Emil Székelykeresztúr Polgármestere 

b.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége felkéri az elnököt, hogy 

legkésőbb 2009.november 15-i jelentkezési határidővel – a rendező Székelykeresztúr 

településsel – hirdesse meg az Európa Unió megismerésére irányuló pályázatot. 

Határidő. 2009. november 15. 

Felelős: Kovács József elnök, Simó Béla szervező  

 

21/2009.(XI.6.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a településekről készítendő film 

elkészítéséről a Stúdió BAG ajánlatáról, a Keresztúrok Könyvéről döntését 2010. május 

havi ülésére elhalasztja. 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége felkéri az elnököt, hogy a szövetség 

tagjainak média elérhetőségeit gyűjtse össze, és azokat adja közre a szövetségen 

belül. 

Határidő: 2010.május 

Felelős: Kovács József  

 

1/2010.(II.26.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2010. február 26-i közgyűlés 

napirendjét az elnök javaslata alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

1.) A szövetség 2009. évi zárszámadása 

2.) A szövetség 2010. évi költségvetése 

3.) A szövetség 2010. évi munkatervének meghatározása 

4.) Keresztúriakért Emlékérem adományozása  

5.) Egyéb ügyek: tisztújítás alelnök és FB elnök személyének kérdése, EU vetélkedő 

6.) Keresztúrok XI. találkozójának előkészítése – Székelykeresztúr 

 

2/2010.(II.26.) számú közgyűlési határozat 

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2009. évi 

pénzügyi beszámolót 10 326 159 Ft bevétellel, 10 045 650 Ft kiadással és 280 509 Ft 

pénzmaradvánnyal , valamint a Közhasznúsági Jelentést jóváhagyja.  

b.) A közgyűlés a szövetség rendelkezésére álló 2010. évi Keresztúrok 

Naptárát térítésmentesen Székelykeresztúr részére adja át az Európai Uniós verseny 

szervezéséhez, ajándékozás céljából.  

 

3/2010.(II.26.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a szövetség 2010. évi 

költségvetését 5 925 122 Ft kiadással és bevétellel jóváhagyja.  
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4/2010.(II.26.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a szövetség 2010. évi 

munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Elnökségi és közgyűlés 2010.február 26. 

Helyszín: Budapest XVII. kerület Rákoskeresztúr 

Napirendi pontok: 

A szövetség 2009. évi zárszámadása 

A szövetség 2010.évi költségvetése 

A szövetség 2010.évi munkatervének meghatározása 

Keresztúriakért Emlékérem adományozása 

Keresztúrok XI. találkozójának előkészítése 

Egyéb ügyek 

 

Elnökségi és közgyűlés 2010.április 21. 

Helyszín: Székelykeresztúr 

           Napirendi pontok:     

A XI. találkozó szervezésével kapcsolatos tájékoztatás 

Egyéb ügyek 

 

Közgyűlés 2010.augusztus 7. 

Helyszín: Székelykeresztúr 

Napirendi pontok: 

A szövetség tevékenységi körének áttekintése 

Egyéb ügyek 

 

Elnökségi és közgyűlés 2010. november 5. 

Helyszín: Murakeresztúr 

Napirendi pontok: 

A XI. találkozó értékelése 

XII. találkozó rendezőjéről döntés 

A 2011.évi költségvetés tervezete 

Egyéb ügyek 

 

5/2010.(II.26.) számú közgyűlési határozat 

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése 2010. évben két 

Keresztúriakért Emlékérem elismerést ad ki. A jelöltekről titkos szavazás keretében 

dönt: 

A szavazó lapra: Benyovszky Lajos, Mestyán Valéria, Herkli Antal és Bárdos János 

neve kerül fel.  

b.) A szövetség közgyűlése a Keresztúriakért Emlékérem elismerésben részesülő 

személyekre vonatkozó jelölés lebonyolítására szavazatszámláló bizottságok hoz 

létre, a bizottság tagjainak Májer József, Fohsz Tivadar és Demeterné Zeleni Enikő 

tagokat választja meg.  

 

6/2010.(II.26.) számú közgyűlési határozat 

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése 2010. évben 

két Keresztúriakért Emlékérem elismerést adományoz a XI. Találkozó keretében 

Benyovszky Lajos Székelykeresztúr volt polgármesterének, valamint Bárdos János 

Balatonkeresztúr volt polgármesterének, a szövetség örökös tiszteletbeli elnökének. 
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b.) A szövetség közgyűlése felkéri az elnököt, hogy az elismerések 

adományozásával kapcsolatos technikai, szervezési feladatok végezze el.  

 

7/2010.(II.26.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a szövetség alelnökének Rafai 

Emil Székelykeresztúr Polgármesterét, a Felügyelő Bizottság tagjának Ónody Miklós 

Ráckeresztúr Polgármesterét megválasztja.  

 

8/2010.(II.26.) számú közgyűlési határozat 

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése felkéri a 

szövetség tagjait, hogy a Székelykeresztúron megrendezésre kerülő XI. Keresztúrok 

Találkozója biztonságos szervezése érdekében legkésőbb 2010. április 15-ig utalják át 

a delegációk létszámának megfelelő 15.000 Ft/fő részvételi díjat a szövetség 

számlájára, valamint az éves tagdíj összegét szintén 2010. április 15. napjáig utalják a 

szövetség számlájára.  

b.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a XI. Találkozó 

keretében tervezett Nyerges-tetői kopjafaállításról, és a főzőversenyen való 

részvételről a 2010. április havi közgyűlésén hozza meg döntését.  

 

9/2010.(IV.22.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2010. április 22-i közgyűlés 

napirendjét az elnök javaslata alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Az előző közgyűlésen felmerült kérdések rendezése   

2. Egyéb ügyek  

3. Ismerkedés a kistérségi polgármesterekkel. 

 

10/2010.(IV.22.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a XI. Keresztúrok Találkozójával 

kapcsolatos szervezési kérdésekben, hogy tájegységenként legyen legalább  1-1 

csapat induljon a főzőversenyen, továbbá az előzetesen leadott létszámhatárokon 

belül maradjon a találkozóra érkezők létszáma.  

 

11/2010.(IV.22.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése  2010. évi költségvetésében 

155.000 Ft keretösszeget biztosít asztali zászlók és lobogó készítésére. 

 

12/2010.(VIII.7.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2010. augusztus 7-i közgyűlés 

napirendjét az elnök javaslata alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Tájékoztató a két közgyűlés közötti eseményekről 

2. XII. Találkozó szervezése 

3. Egyéb ügyek 

 

13/2010.(VIII.7.) számú közgyűlési határozat 

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről adott tájékoztatást elfogadta.  

b.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése köszönetét és 

elismerését fejezi ki  Székelykeresztúr Városnak, hogy a szövetség fennállása alatt 

harmadik alkalommal ad otthon a találkozónak. 
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c.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése köszönetét fejezi ki 

Rákoskeresztúr Önkormányzatának, hogy anyagi támogatásával a XI. találkozón a 

Bikini koncertet biztosította. 

 

14/2010.(VIII.7.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése- Rákoskeresztúr 

Önkormányzatának nyilatkozata alapján – a 2011. évben megrendezésre kerülő XII. 

Találkozó helyszínének Rákoskeresztúrt jelöli ki. A szövetség megköszöni 

Rákoskeresztúr szövetségi tag vállalását. 

 

15/2010.(XI.12.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2010. november 12-i közgyűlés 

napirendjét az elnök javaslata alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

1.) Murakeresztúr – házigazda bemutatkozása 

2.) A szövetség tagjait képviselő és október 3-án megválasztott új polgármesterek 

bemutatkozása 

3.) Beszámoló a szövetség 2006-2010. évi tevékenységéről 

4.) Szövetség Elnökének, Elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztása 

5.) Keresztúr Nevű Települések XI. találkozójának értékelése 

6.) A szövetség 2011. évi költségvetési koncepciója 

7.) A Keresztúr Nevű települések XII. találkozójának előkészítése 

8.) A szövetség 2011. évi munkaterve 

 

16/2010.(XI.12.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Település Szövetsége közgyűlése megköszöni a volt települési 

polgármesterek munkáját, mellyel segítették szövetségünk céljainak megvalósítását. 

 

17/2010.(XI.12.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Település Szövetsége közgyűlése elfogadja az elnök saját, valamint 

a szövetség 2006-2010. évi tevékenységéről adott beszámolóját.  

 

18/2010.(XI.12.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a szövetség elnökét nyílt szavazás keretében választja meg. 

 

19/2010.(XI.12.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése Kovács József jelöltet az elnök személyére történő szavazásból 

nem zárja ki. 

 

20/2010.(XI.12.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a szövetség elnökének Kovács József Balatonkeresztúr Község 

polgármesterét választja meg.  

 

21/2010.(XI.12.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlés a szövetség alelnökének Riz Levente Rákoskeresztúr 

Polgármesterét választja meg.  

 

22/2011.(XI.12.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ közgyűlés a szövetség elnökségének tagjai megválasztása során a jelölteket 

a döntéshozatalból nem zárja ki.  

b.) A KNTSZ közgyűlés a szövetség elnökségének tagjává Májer József Bodrogkeresztúr 

polgármesterét megválasztja (1 tartózkodással, 11 szavazattal) 
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c.) KNTSZ közgyűlés a szövetség elnökségének tagjává Németh Erzsébet 

Magyarkeresztúr Polgármesterét megválasztja (1 tartózkodással, 11 szavazattal) 

d.) KNTSZ közgyűlés a szövetség elnökségének tagjává Rafai Emil Székelykeresztúr 

Polgármesterét megválasztja (egyhangú szavazással) 

 

23/2011.(XI.12.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ közgyűlés a szövetség Felügyelő Bizottságának tagjai megválasztása 

döntéshozatalából a jelölteket nem zárja ki. 

b.) A KNTSZ közgyűlés a szövetség Felügyelő Bizottsága tagjának Ónody Miklós 

Ráckeresztúr Polgármesterét megválasztja (1 tartózkodással, 11 szavazattal.) 

c.) A KNTSZ közgyűlés a szövetség Felügyelő Bizottsága tagjának Demeterné Zeleni Enikő 

Hejőkeresztúr Polgármesterét megválasztja. (1 tartózkodással, 11 szavazattal) 

d.) A KNTSZ közgyűlés a szövetség Felügyelő Bizottsága tagjának Pavlicz Lajos 

Murakeresztúr Polgármesterét megválasztja. (1 tartózkodással, 11 szavazattal) 

 

24/2011.(XI.12.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése Rákoskeresztúrnak, mint a XII. Találkozó házigazdájának 

tájékoztatóját elfogadja.  

 

25/2011.(XI.12.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése elfogadja a szövetség 2010. várható pénzügyi teljesítéséről, 

valamint a 2011. évi költségvetési koncepcióról adott elnöki tájékoztatót, tervet.  

 

26/2011.(XI.12.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése az alábbiak szerint határozza meg a szövetség  2011. évi 

munkatervét: 

2011. március 4.  Budapest XVII kerület – elnökségi ülés, közgyűlés- FB ülés 

2011. május 20. Sajókeresztúr – közgyűlés  

2011. augusztus 26-28. XII. Találkozó Rákoskeresztúr 

2011. augusztus 27. szombat közgyűlés 

2011. november 11. Kaposkeresztúr - közgyűlés 

 

1/2012.(III.2.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2012. március 2-i közgyűlés 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:  

1.) 2011. évi zárszámadás jóváhagyása 

2.) 2012. évi pénzügyi terv meghatározása 

3.) Csicsókeresztúr felvétele a szövetség tagjai sorába 

4.) Keresztúriakért Emlékérem adományozása 

5.) XIII. Találkozó szervezése 

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőinek kijelöli: Kollár Miklós Sajókeresztúr és 

Demeterné Zeleni Enikő Hejőkeresztúr képviselőit.  

 

2/2012.(III.2.) számú közgyűlési határozat  

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a szövetség 2011. évi pénzügyi 

beszámolóját 3.611.708 Ft bevétellel, 2 168 251 Ft kiadással és 1 443 457 Ft pénzügyi 

eredménnyel jóváhagyja. 

b.) A Szövetség felkéri a tagokat, hogy a Sajókeresztúron megrendezésre kerülő XIII. 

Keresztúr Nevű Települések Találkozójának hozzájárulási költségét 10.000 Ft/fő, 

legkésőbb 2012. május 30. napjáig utalják át a szövetség számlájára a tagdíjakkal 

együtt.  
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3/2012.(III.2.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a Szövetség 2012. évi pénzügyi 

tervét 2 574 326 Ft bevétellel, 480.000 Ft kiadással és 2.094 326 Ft tartalékkal 

jóváhagyja. 

 

4/2012.(III.2.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége tagjai sorába felveszi Csicsókeresztúr 

települést. 

A szövetség felkéri az elnököt, hogy a határozatról értesítse Csicsókeresztúr 

képviselőjét. 

 

5/2012.(III.2.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége 2012. évben a XIII. találkozó keretében 

Rákoskeresztúr Önkormányzata részére adományozza a Keresztúriakért Emlékérmet. 

 

6/2012.(VIII. 2.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2012. augusztus közgyűlés 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:  

1. XIII. találkozó értékelése 

2. Bácskeresztúr tagfelvétele 

3. XIV. találkozó előkészítése 

4. Egyéb ügyek 

 

8/2012.(VIII. 2.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése tagjai sorába felveszi 

Bácskeresztúr települést. 

 

9/2012.(VIII. 2.) számú közgyűlési határozat 

Keresztúr Nevű Települések Szövetsége Murakeresztúr tagtelepülés vállalása alapján 

a XIV. Keresztúrok hazai és nemzetközi Találkozójának szervezőjének Murakeresztúrt 

felkéri. 

A találkozó konkrét időpontjáról és a részvétel körülményeiről a 2012.novemberi 

közgyűlésen dönt a szövetség. 

 

10/2012.(XI.16.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2012. november 16-i közgyűlés 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:  

1. XIII. Találkozó értékelése 

2. A XIV. találkozó előkészítése 

3. 2013. évi költségvetés 

4. 2013. évi ülés- és munkaterv 

5. Egyéb ügyek 

A közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőknek Kollár Miklós Sajókeresztúr és Csutiné Turi 

Ibolya Sárkeresztúr képviselőit jelöli ki.  

 

11/2012.(XI.16.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése elfogadja a 13. Találkozóról 

adott beszámolót.  
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12/2012.(XI.16.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése felhatalmazza az elnököt, hogy 

a szövetség nevében a NEA-NO kiírásra pályázatot nyújtson be a rendező település 

igényeinek figyelembe vételével.  

 

13/2012.(XI.16.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése felhatalmazza az elnököt, hogy 

a13. találkozó szervezésével kapcsolatosan Sajókeresztúr részére elszámolás alapján 

1,5-1,8 m Ft-ot átutaljon.  

 

1/2013.(III.1.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2013. március 1-ei közgyűlés 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:  

FB tag megválasztása  

A Szövetség 2012. évi zárszámadása 

A szövetség 2013. évi költségvetésének megállapítása 

Keresztúriakért Emlékérem adományozása 

Keresztúrok 14. Találkozójának és a Diáktalálkozó előkészítése 

Egyéb ügyek 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2013. március 1-ei közgyűlés 

jegyzőkönyv-hitelesítőinek Pavlicz Lajos és Gérczei Mónika tagokat jelöli ki.  

 

2/2013.(III.1.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a Felügyelő Bizottság tagjai 

sorába megválasztja Dr. Szentes-Mabda Katalin Dórát, Ráckeresztúr polgármesterét. 

 

3/2013.(III.1.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a szövetség 2012. évi 

zárszámadását  13 420 565  Ft kiadással 13 905 063  Ft bevétellel 484 498  Ft 

maradvánnyal jóváhagyja.  

 

4/2013.(III.1.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése felhatalmazza a szövetség 

elnökét, hogy a NEA szakmai és az NKA pályázaton a szövetség részéről a pályázatot 

nyújtsa be. A NEA esetében 6 millió Ft-ra, az NKA-nál 10 millió alatti támogatásra 

pályázzon a találkozó egyes költségelemeinek arányos megosztásával – a pályázati 

kiírás feltételeinek figyelembe vételével.  

 

5/2013.(III.1.) számú közgyűlési határozat  

a.) Keresztúr Nevű Települések Szövetsége 2013. évben egy Keresztúriakért Emlékérmet 

adományoz. 

b.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége elhunyt VIRÁG MIKLÓS Sárkeresztúr 

nyugalmazott polgármestere részére – a szövetség megalapításában és 

működésében nyújtott elévülhetetlen munkája elismeréseként – POSZTUMUSZ 

„Keresztúriakért” Emlékérmet adományoz a 14. találkozó keretében Murakeresztúron.  

A szövetség felkéri az elnököt, hogy az elismerés átvételével kapcsolatosan vegye fel 

a kapcsolatot az elhunyt legközelebbi hozzátartozójával.  
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6/2013.(III.1.) számú közgyűlési határozat  

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése felkéri a Murakeresztúron 2013. 

augusztus 8-10. között tartandó 14. Keresztúrok Hazai és Nemzetközi Találkozójára 

érkező szövetségi tagokat,  

- 2013. március 6-ig Murakeresztúr felé pontosítsák az delegációk létszámát, azzal, 

hogy településenként lehetőleg 20-30 fő a létszámkerettel számoljanak, tekintettel a 

rendező település által leköthető  korlátozott szállásmennyiségre 

- 2013. május 31-ig a találkozóval kapcsolatos hozzájárulást a Szövetség részére 

átutalják a tagok: 2.500 Ft/1 nap/fő – étkezéssel (szállás nélkül) 

                5.000 Ft/2 nap/fő – étkezéssel (szállás nélkül) 

                10.000 Ft/2 nap/fő – szállással-étkezéssel. 

b.) A közgyűlés felkéri a tagokat, hogy a 2013. évi tagdíjat – a pályázatok önrészének 

biztosítása érdekében – legkésőbb 2013. március 30-ig utalják át a szövetség 

számlájára. 

 

7/2013.(V.9) számú közgyűlési határozat 

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a 2013. május 9-i közgyűlés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A szövetség 2012. évi közhasznúsági jelentése 

2. Keresztúrok 14. Találkozójának előkészítése 

3. Egyéb ügyek 

b.) A közgyűlésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének Pavlicz Lajos és Gérczei Mónika 

tagokat jelöli ki.  

 

8/2013.(V.9) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége jóváhagyja a szövetség 2012. évi 

egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését az előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában. 

 

9/2013.(V.9.) számú közgyűlési határozat 

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége felkéri azon tagtelepüléseket, akik a 

Murakeresztúri Diáktalálkozón csapatot indított, hogy az első három helyezett csapat 

hazai jutalom kirándulásához átlagosan 25.000 Ft támogatást nyújtsanak 2013. június 

10-ig. 

b.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége felkéri Rákoskeresztúr tagtelepülést, hogy a 

Szövetség által benyújtott pályázatok előfinanszírozásához, a 14. Keresztúrok 

Találkozója sikeres megrendezéséhez 2013. december 31-ig 10 millió Ft tagi kölcsön 

nyújtásával járuljon hozzá.  

 

10/2013.(VIII.10.) számú közgyűlési határozat 

a.) A szövetség a 2013. augusztus 10-ei közgyűlés napirendjét az következők szerint 

állapítja meg: 

1. Elnöki beszámoló a Szövetség tevékenységérő 

Előadó: Kovács József polgármester 

2. Tájékoztató a XIV. találkozó szervezéséről, tapasztalatairól 

Előadó: Pavlicz Lajos Murakeresztúr 

3. XV. Találkozó helyszínének meghatározása 

b) A szövetség jegyzőkönyv-hitelesítőknek Demeterné Zeleni Enikő Hejőkeresztúr és 

Májer József Bodrogkeresztúr képviselőit jelöli ki.  
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11/2013.(VIII.10.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ közgyűlés elfogadja a szövetség elnökének beszámolóját a 2013. évi 

tevékenységről. 

b.) A KNTSZ közgyűlése 500 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Murakeresztúr 

tagtelepülésnek a XIV. találkozó szervezéséhez 2013. évi költségvetése terhére. 

 

12/2013.(VIII.10.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi 

ki a XIV. Találkozó főszervezőjének Murakeresztúr, és társrendezőjének Petrikeresztúr 

vezetőinek és településeik lakosságának, közreműködő civil szervezeteinek.  

 

13/2013.(VIII.10.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése- Bodrogkeresztúr 

Önkormányzatának nyilatkozata alapján – a 2014. évben megrendezésre kerülő XV. 

Találkozó helyszínének Bodrogkeresztúrt jelöli ki. A találkozó időpontja: 2014. 

augusztus 22-23.  A szövetség megköszöni Bodrogkeresztúr szövetségi tag vállalását. 

 

14/2013.(VIII.10.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése - Sárkeresztúr 

Önkormányzatának nyilatkozata alapján – a 2014. évben megrendezésre kerülő V. 

Diák Találkozó helyszínének Sárkeresztúrt jelöli ki.  

 

15/2013.(XI.11.) számú közgyűlési határozat 

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2013. november 11-i közgyűlés 

napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

1. Keresztúr Nevű Települések XIV. Nemzetközi Találkozójának összefoglaló értékelése 

2. Keresztúr Nevű Települések XV. Nemzetközi Találkozójának előzetes bemutatása 

3. Előzetes az V. Ifjúsági Találkozóról 

4. A KNTSZ pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló 

5. egyéb ügyek 

b.) A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kollár Miklós Sajókeresztúr és Májer József 

Bodrogkeresztúr képviselőit jelöli ki.  

 

16/2013.(XI.11.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a XIV. Találkozó szakmai és 

pénzügyi beszámolóját elfogadja.  

 

17/2013.(XI.11.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a szövetség pénzügyi 

beszámolóját elfogadja.  

 

18/2013.(XI.11.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a  2014. évi rendes elnökségi és 

közgyűlések időpontjait a következők szerint állapítja meg:  

2014. február 28. Rákoskeresztúr 

2014. május 8-9. Sárkeresztúr 

2014. augusztus 22-24. Bodrogkeresztúr 

2014. november 7. Balatonkeresztúr 
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1/2014.(II.28.) számú közgyűlési határozat  

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2014. február 28-ai közgyűlés 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:  

1. A szövetség 2014. évi költségvetésének megállapítása 

2. Keresztúriakért Emlékérem adományozása 

3. Keresztúrok 15. Találkozójának és a Diáktalálkozó előkészítése 

4. Egyéb ügyek 

b.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2014. február 28-ai 

közgyűlésről készülő jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csutiné Ibolya, Dr. Szentes-Mabda 

Katalin Dóra tagokat jelöli ki.  

 

2/2014.(II.28.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a szövetség 2014. évi 

költségvetését 2.100 e Ft kiadási és bevételi oldallal jóváhagyja. 

 

3/2014.(II.28.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége Keresztúriakért Emlékérmet adományoz 

Czégény Lajosné Úrhölgynek Sarkadkeresztúr volt köztisztviselőjének 

Bodrogkeresztúron a Keresztúr Nevű Települések XV. Nemzetközi Találkozója 

alkalmából, a találkozók szervezésében való közreműködéséért. 

 

4/2014.(II.28.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége Keresztúriakért Emlékérmet adományoz 

Balatonkeresztúr Község Polgármesterének, a Szövetség Elnökének 

Bodrogkeresztúron a Keresztúr Nevű Települések XV. Nemzetközi Találkozója 

alkalmából.  

Kovács József Úr aktívan közreműködik a találkozók szervezésében, elhivatott a 

szövetség értékeinek megőrzésében. A szövetség bölcsőjétől napjainkig a közösség 

iránti elkötelezettség jellemzi munkáját. Elnöksége idején a Keresztúriak nagy 

családjához számos település csatlakozott. Tevékenységét tisztelet és megbecsülés 

övezi. 

 

5/2014.(II.28.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a 15. Találkozón résztvevők hozzájárulását a 

következők szerint állapítja meg: 

2500 Ft/fő (ebéd,vacsora), 10.000 Ft (szállás, étkezés) 

 

6/2014.(V.9.) számú közgyűlési határozat  

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2014. május 9-ei közgyűlés 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:  

1. A Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése 

2. A Szövetség alapszabályának módosítása 

3. Keresztúr Nevű Települések XV. Nemzetközi Találkozójának előkészítése 

4. Egyéb ügyek 

b.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2014. május 9-ei közgyűlésről 

készülő jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csutiné Ibolya, Májer József  tagokat jelöli ki.  

 

7/2014.(V.9.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése elfogadja a szövetség 2013. évi 

közhasznúsági jelentését. 
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8/2014.(V.9.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége – a tervezet szerint – módosítja a szövetség 

alapszabályát, és felkéri az elnököt, hogy szükséges intézkedéseket a Törvényszék 

felé tegye meg. 

9/2014.(VIII.23.) számú közgyűlési határozat  

a.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a 2014. augusztus 23-i közgyűlés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Elnöki tájékoztató a két közgyűlés közötti fontosabb eseményekről 

2. A XV. találkozó értékelése 

3. A XVI. Keresztúrok Találkozójának rendezőjéről döntés 

 

b.) A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a 2014. augusztus 23-i közgyűlés 

jegyzőkönyv-hitelesítőinek Májer József és Pavlicz Lajos tagtelepülési 

polgármestereket jelöli ki. 

 

10/2014.(VIII.23.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége jóváhagyja az 1.000.000 Ft támogatás 

átadását Bodrogkeresztúr Önkormányzatának a XV. találkozó költségeihez. 

 

11/2014.(VIII.23.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége elismerését és köszönetét fejezi ki 

Bodrogkeresztúr községnek, minden közreműködőnek a XV. Keresztúr Nevű 

Települések hazai és nemzetközi találkozójának színvonalas, sikeres rendezvényért.  

 

12/2014.(VIII.23.) számú közgyűlési határozat  

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a XVI. Keresztúr nevű települések 

találkozóját 2015. évben Székelykeresztúron tartja, és megköszöni a rendező település 

jelentkezését. 

 

1/2015.(II.27.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ közgyűlése a  2015. február 27-ei ei közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

1. A szövetség 2014. évi zárszámadása 

2. A szövetség 2015.évi költségvetése 

3. Keresztúriakért Emlékérem adományozása 

4. Keresztúrok XVI. találkozójának és a VI. Diáktalálkozó előkészítése 

5. Egyéb ügyek – NEA pályázat, kiutazásról kell beszélni 

b.) A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesőknek Demeterné Zeleni Enikő és Kollár Miklós 

tagokat jelöli ki.  

 

2/2015.(II.27.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a szövetség 2014. évi zárszámadását  3.229 

626 Ft bevétellel, 2 265 761 Ft kiadással, és 963 865 Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.  

 

3/2015.(II.27.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a 2015. évi pénzügyi tervet 4 382 601Ft 

bevétellel, 3 583 798 ft kiadással, és 798 803 Ft tervezett pénzmaradvánnyal 

elfogadja. 
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4/2015.(II.27.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége 2015. július 31-én , Székelykeresztúron 

Németh Erzsébet Magyarkeresztúr polgármesterét Keresztúriakért Emlékérem 

kitüntető díjban részesíti,   aki a szövetség alapító tagjaként elévülhetetlen 

érdemeket szerzett a szövetség tevékenységi körének kiszélesítésében.  

Aktív, közvetlen közreműködése által a közösség megbecsült, tiszteletben álló 

személyisége. 

 

5/2015.(II.27.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége 2015. július 31-én, Székelykeresztúron  

Pavlicz Lajos József Murakeresztúr polgármesterét  Keresztúriakért Emlékérem 

kitüntető díjban részesíti,  

aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a találkozók lebonyolításában, a szövetség 

érdekében önzetlen munkájával a közösség meghatározó személyisége.   

 

6/2015.(II.27.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége felkéri a diáktalálkozóra közös autóbusszal 

utazó tagokat, hogy az utazási költség hozzájárulást 50 e Ft/csapat legkésőbb április 

15-ig utalják át a szövetség számlájára.  

 

7/2015.(II.27.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége felhatalmazza az elnököt, hogy a 2015. évi 

NEA-NO működési pályázatot benyújtsa. 

 

8/2015.(V.6.) számú közgyűlési határozat 

c.) A KNTSZ közgyűlése a  2015. május 6-ai közgyűlés napirendjét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

1. Keresztúrok 16. találkozóval kapcsolatos előkészületek, információk 

2. Drávakeresztúr tagfelvétele 

3. Egyéb ügyek, aktualitások  

b.) A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Pavlicz Lajos és Rafai Emil tagokat 

jelöli ki. 

 

9/2015.(V.6.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége Drávakeresztúrt tagjai sorába felveszi. 

 

10/2015.(VIII.1.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a  2015. augusztus 1-ei közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

1. XVI.  találkozó értékelése 

2. Keresztúrok XVII. találkozója rendezőjéről döntés 

3. VII. Ifjúsági Találkozó rendezőjéről döntés 

4. Egyéb ügyek, aktualitások 

A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Májer József és Kollár Miklós  tagokat jelöli 

ki. 

Határidő. 2015. augusztus 1. 

Felelős: Kovács József KNTSZ elnök  
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11/2015.(VIII.1.) számú közgyűlési határozat 

 A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége megköszöni Székelykeresztúr Városnak a 

16. Keresztúrok Találkozójának színvonalas megrendezését.  

 

12/2015.(VIII.1.) számú közgyűlési határozat 

 A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a 2016. évben megrendezésre kerülő 17. 

Keresztúr Nevű Települések hazai és nemzetközi találkozójának szervezését a 

felajánlás szerint Rákoskeresztúr Önkormányzatát jelöli ki. A találkozó időpontja: 2016. 

augusztus 18-21. 

 

13/2015.(VIII.1.) számú közgyűlési határozat 

 A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége a 2016. évben megrendezésre kerülő VII. 

Ifjúsági Találkozó szervezőjének Rákoskeresztúr tagtelepülést – felajánlása alapján – 

kijelöli. A találkozó időpontja későbbi közgyűlésen kerül meghatározásra. 

 

14/2015.(XI.6.) számú közgyűlési határozat 

d.) A KNTSZ közgyűlése a 2015. november 6-ai közgyűlés napirendjét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

4. A Szövetség 2016. évi költségvetési koncepciója 

5. A Keresztúr Nevű Települések XVII. Találkozójának előkészítése 

6. 2016. évi közgyűlési munkaterv meghatározása 

7. Egyéb javaslat, felvetés  

e.) A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pavlicz Lajos é Fohsz Tivadar tagtelepülési 

képviselőket jelöli ki. 

 

15/2015.(XI.6.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés a szövetség 2016. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. 

 

16/2015.(XI.6.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége közgyűlése a 2016. évi munkatervet a 

következők szerint határozza meg: 

2016. február 26. péntek Sárkeresztúr (közgyűlés, elnökségi, FB ülés) 

2016. május diáktalálkozó keretén belül (közgyűlés)  később kerül pontosításra a 

dátum 

2016. augusztus 20. szombat (közgyűlés)  Rákoskeresztúr 

2016. november 4. péntek (közgyűlés, elnökségi ülés) Ráckeresztúr 

 

1/2016.(II.26.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ közgyűlése a 2016. február 26-ai közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg.  

1. A szövetség 2015. évi zárszámadása és közhasznúsági jelentése 

2. A szövetség 2016. évi költségvetése 

3. Keresztúriakért emlékérem adományozása 

4. 17. találkozó és diáktalálkozó előkészítése 

5. egyéb ügyek  

b.) A KNTSZ közgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Fohsz Tivadar és Pavlicz Lajos 

tagtelepülési képviselőket jelöli ki.  

Határidő: 2016. február 26. 

Felelős: Kovács József elnök 
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2/2016.(II.26.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a szövetség 2015. évi pénzügyi beszámolóját 9 270 938 Ft 

bevétellel, 8 063 569 Ft kiadással és 1.207 369 Ft pénzügyi eredménnyel elfogadja. 

A KNTSZ közgyűlése a szövetség 2015. évi közhasznúsági jelentését elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács József elnök 

 

3/2016.(II.26.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a szövetség 2016. évi pénzügyi tervét 2 525 739 Ft bevétellel, 

601 758 Ft kiadással, és 1 923 981 Ft pénzügyi eredménnyel elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács József elnök 

 

4/2016.(II.26.) számú közgyűlési határozat 

A KNTSZ közgyűlése a 2016. évben tervezett kitüntető díjról 2016. május havi ülésén 

hozza meg végleges döntését.  

Határidő:2016. május 

Felelős: Kovács József elnök  

 

5/2016.(II.26.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ tagjai 2016. március 31-ig a szövetségi tagdíjakat fizessék be, utalják át 

b.) Az anyaországi résztvevő csapatok az ifjúsági találkozó kapcsán csapatonként 

20.000 Ft támogatást 2016. április 20-ig utalják át a szövetség számlájára. 

c.) azok a delegációk, akik igényeltek többlet helyet az 5 fő felett, ők személyenként 

30.000 Ft hozzájárulást utalnak a szövetség számlájára 2016. április 20-ig.  

d.) A plitvicei kiránduláshoz kapcsolódó belépőjegyekről a résztvevő csapatok vezetői 

saját maguk gondoskodnak.  

e.) Az utazással kapcsolatos utasbiztosításról a delegációvezetők gondoskodnak a saját 

csapatuk tekintetében. 

 

6/2016.(II.26.) számú közgyűlési határozat 

A Rákoskeresztúron megrendezendő 17. találkozó költségeihez a küldöttség részéről 

a rendezvény részvételi díja:  

- a teljes időtartamban résztvevők szállás- és étkezési költsége 10.000 Ft/fő 

- az egy napos résztvevők költsége 2500 Ft/fő összeg. 

Az anyaországi tagok a találkozó költségeit a lejelentett létszámok alapján 

legkésőbb 2016. május 15-ig utalják át a szövetség számlájára. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács József elnök  

 

7/2016.(V.23.) számú közgyűlési határozat 

a.) A KNTSZ közgyűlése a 2016. május 23-ai közgyűlés napirendjét a kvöetkezők szerint 

állapítja meg: 

Kitüntető cím adományozása 

Keresztúrok 17. találkozójának előkészítése 

b.) A közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek Fohsz Tivadar és Demeterné Zeleni Enikő 

tagtelepülési képviselőket jelöli ki.  
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8/2016.(V.23.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége 2016. augusztus 19-én Rákoskeresztúron  

POSZTUMUSZ Keresztúriakért Emlékérmet és díszoklevelet adományoz EGYED 

TIHAMÉRNÉ részére a Keresztúrokért végzett tevékenységéért, aki a szövetség  

megalakulásától kezdve aktív támogatója volt a települések együttműködésének, 

szívügyének tekintette a Keresztúrok nagy családját. 

Határidő. 2016. augusztus 19. 

Felelős: Kovács József elnök 

 

9/2016.(V.23.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés Fohsz Tivadar tájékoztatását a XVII. találkozó szervezése kapcsán 

tudomásul veszi, azt elfogadja.  

A közgyűlés úgy dönt, hogy a XVII. találkozóra befizetendő részvételi díjakat a 

következő évek találkozói pályázati önerejeként, illetve szövetségi támogatásként 

használja fel, a találkozók megszervezésének pénzügyi feltételei megteremtéséhez. 

 

10/2016.(VIII.20.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés a 2016. augusztus 20-ai közgyűlés napirendjét a következők szerint 

állapítja meg: 

a.) 1. XVII. találkozó értékelése 

2. Döntés a XVIII. Keresztúrok találkozója, és 8. Ifjúsági Találkozó szervezéséről 

3. A www.kereszturiszovetseg.hu honlap megújítása 

4. Egyéb ügyek, aktualitások 

b.) A közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének Kollár Miklós és Májer József tagokat jelöli ki.  

 

11/2016.(VIII.20.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége köszönetét fejezi ki ismét Rákosmente 

Önkormányzatának, és munkatársainak a színvonalas, bensőséges XVII. találkozó 

megszervezéséért.  

 

12/2016.(VIII.20.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége megköszöni Sajókeresztúr Község 

Önkormányzatának vállalását a XVIII. találkozó, és 8. Ifjúsági Találkozó 

megszervezésére.  

 

13/2016.(VIII.20.) számú közgyűlési határozat 

A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége elfogadja a Papírmentes Informatika Kft 

1077 Budapest Izabella u. 5. fsz. 4., képviseli Mezei Zsolt) ajánlatát a 

http://kereszturiszovetseg.hu weboldal elkészítésére, több felhasználó variációban 

150 e Ft + áfa összegben. 
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