
2008. 
 
I. Keresztúr Nevő Települések Szövetsége Rákoskeresztúron 2008. február 
29-én megtartott közgyőlésérıl. 
 
A Keresztúr Nevő Települések Szövetsége közgyőlése 2008. január 1. napjától tagjai sorába felvette 
Almáskeresztúr és Nemeskeresztúr településeket.  
 
Keresztúr Nevő Települések Szövetsége nyílt szavazással a szövetség elnöksége tagjai sorában 
megválasztotta: 

Alelnöknek Ónodi Miklóst Ráckeresztúr Polgármesterét.  
Tagjainak:  
Németh Erzsébet Magyarkeresztúr 
Riz Levente Rákoskeresztúr 
Májer József Bodrogkeresztúr polgármesterét.  

 
A szövetség elfogadta a 2007. évi zárszámadást és mérleget, valamint meghatározta a 2008. évi 
költségvetési tervét és munkatervét.  
 
Keresztúrok IX. találkozójának elıkészítésérıl Ónodi Miklós Ráckeresztúr Polgármestere tájékoztatást 
adott.   
 
Keresztúr Nevő Települések Szövetsége a szövetség honlapjának elkészítésére Kalász József 
balatonboglári vállalkozót bízta meg, és a honlap szerkesztı bizottságának tagjai sorába felkérte Májer 
Józsefet, Fohsz Tivadart, Kovács Józsefet, Gérczei Mónikát és Lipcseiné Horváth Ágnest. 

 
A honlappal kapcsolatos fıbb elvárásokat fogalmazta meg.  
 
Keresztúr Nevő Települések Szövetsége elhatározta, hogy a Keresztúrok Könyvét sorozat formájában 
megvalósítja, melynek elsı könyve, a Keresztúrok bemutatása dekoratív, informatív módon.  

A közgyőlés a szerkesztıbizottság tagjainak felkérte:  
Tengerdi Gyızı Balatonkeresztúr                                    
Herkli Antal Ráckeresztúr, Kossuth Lajos utca 12.  
Ádám Ferenc Budapest            

 
A közgyőlése elismerést alapított, amelynek formája bronz plakett, amelyen a szövetség címere 
domború nyomással készül. Az elismeréssel oklevél is jár. 

 
A közgyőlés a IX. találkozókon részt vevı települések tekintetében azonos mérető 100 x 150 cm 
mérető, rojt nélküli zászlókat készített, rúddal együtt, melyhez a költségeket a 2008. évi 
költségvetésében biztosította. 

 
 

II. Keresztúr Nevő Települések Szövetsége Ráckeresztúron 2008. május 16-
án megtartott elnökségi ülésérıl. 
 
A IX. találkozó szervezésérıl adott tájékoztatást Ónody Miklós polgármester és az alábbi döntéseket 
hozta:  
Az elnökség javasolta a közgyőlés részére, hogy a Szövetség költségvetésébıl biztosítsa a határon 
túliak ellátását, és a pontos költségek érdekében a rendezı település az egy fıre jutó fajlagos költséget 
mielıbb biztosítsa a költségek megállapítása érdekében. 

 



Az elnökség felkérte a szövetség elnökét, hogy az augusztusi közgyőlésen tegyen javaslatot a tagdíjak 
összegének átalakítására, azzal, hogy a tagdíjak egy részét, bizonyos százalékát alapképzésre 
használják a jövıben, illetve a felhasználásra tegyen javaslatot.   

 
 

 Az elnökség javasolta a közgyőlésnek, hogy a szövetség további bıvítésének kérdésérıl az augusztusi 
közgyőlésen tárgyaljon 

 
 Az elnökség felkérte a rendezı települést, hogy a három fellelt Keresztúr nevő települést hívja meg a 
9. találkozóra. 
 
 
 

III. Ráckeresztúron 2008. augusztus 30-án megtartott KNTSZ közgyőlésrıl 
 
 

A közgyőlés módosította az alapító okirat mellékletét, mely szerint  Székelykeresztúr képviselıje 
Rafai Emil polgármester. 
A KNTSZ a Felügyelı Bizottság tagjának Rafai Emil Székelykeresztúr polgármesterét választotta 
meg.  
A KNTSZ közgyőlése a szövetség közhasznú szervezetként történı mőködését támogatta.  
A KNTSZ közgyőlése 2009. január 1. napjától az éves tagdíjakat módosította az alábbiak szerint. 
A tag éves tagdíja a települések lakosságszáma függvényében: 
 
A tagdíj kiszámításának alapja az elızı évi KSH adatok alapján meghatározott lakossági létszám  

  
 
A KNTSZ közgyőlése a tagdíj fizetés alól mentesítette a határon túli Keresztúr nevő településeket.  
Jóváhagyta a Keresztúrok könyvének szerkezetét: 
Keresztúr Nevő Települések története” címmel kerül kiadásra: 
A közgyőlés felkérte Ádám Ferenc urat, hogy a könyv összeállításával kapcsolatos kérdıívet 
szeptember hónap folyamán az érintett települések részére juttassa el. 
 
Kovács József elnök tájékoztatja a közgyőlést, hogy az NCA pályázaton a szövetség 300.000 Ft 
támogatást nyert. A szerzıdést megkötötte és az elszámolás is megtörtént.  
A közgyőlés megköszönte Balatonkeresztúr tagtelepülés döntését, mely szerint vállalja a X. találkozó 
megszervezését, és ez alapján a közgyőlés a X. találkozó megszervezésére felkéri Balatonkeresztúrt. A 
Szövetség 2009. évtıl kiadja a Keresztúriakért elismerést 

A szövetség Ráckeresztúron 2008. augusztus 29-31. között megrendezett IX. Keresztúrok 
Találkozóján résztvevı határon túli települések költségeihez 2008. évi költségvetésébıl 
1.876.028 Ft-ot biztosított.   

 
IV. Készült Balatonkeresztúron 2008. november 7-én megtartott KNTSZ 
közgyőlésrıl. 
 
A szövetség megköszöni Ráckeresztúr település Önkormányzatának a IX. találkozó megszervezését,  

0- 300 fıig 40.000 Ft + 3 Ft/fı 
301-650 fıig 50.000 Ft + 3 Ft/fı 
651-1000 fıig 60.000 Ft + 3 Ft/fı 
1001-2000 fıig 70.000 Ft + 3 Ft/fı 
2001-3000 fıig 80.000 Ft + 3 Ft/fı 
3001-4000 fıig 90.000 Ft + 3 Ft/fı 

4001 fı felett 100.000 Ft + 3 Ft/fı 



elfogadja a IX. találkozóról adott tájékoztatást.  
 
A Keresztúr Nevő Települések Szövetsége közgyőlése jóváhagyta a – módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt és 2008. december 1. napjától hatályba lépı alapszabályt, mely szerint s szövetség 
közhasznú szervezetként mőködik, 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.  
Simó Béla Székelykeresztúr képviselıje megköszönte a szövetségnek azt a segítséget, hogy egy 
súlyos, beteg gyermek mőtétjéhez anyagi támogatást nyújtottak. Sajnos a gyermeket már nem lehetett 
mőteni, a kapott anyagi támogatást gyógyszerek vásárlására költötte a család. A fiatalember sajnos 17 
évesen meghalt.   
 
 

2009. 
 

I. Készült Rákoskeresztúron 2009. február 27-én megtartott KNTSZ 
közgyőlésrıl. 
 
A szövetség elfogadta 2008. évi zárszámadást 4243785 Ft bevétellel és 3331933 Ft kiadással. 
A 2009.évi költségvetés tervezete 2182 352 Ft bevétellel és 1716752 Ft kiadással került 
véglegesítésre. 
 
A szövetség döntött a Keresztúriakért elismerés adományozásáról, mely szerint Balatonkeresztúron a 
X. találkozón az alábbi személyeket tünteti ki:  
Májer József Bodrogkeresztúr polgármestere, Lipcseiné Horváth Ágnes rákoskeresztúri, a 
balatonkeresztúri Balaton M. & K. Egyesület fúvószenekara, valamint a sarkadkeresztúri Illich Ferenc 
fafaragó.  
 
A szövetség elfogadta a X. találkozóról adott elnöki tájékoztatást. A szövetség felkérte az 
elnököt, hogy a Keresztúrok Dala érdekében vegye fel a kapcsolatot erre alkalmas személlyel. 
 
A közgyőlés elfogadta az elnök tájékoztatását a www.kereszturiszovetseg.hu honlappal, valamint a 
Keresztúrok könyve összeállításával kapcsolatban.  

 
II. Készült a Keresztúr Nevő Települések Szövetsége Magyarkeresztúron 
2009. május 22-én megtartott közgyőlésérıl.   
 
A közgyőlés a KNTSZ 2009. évi költségvetését módosította, mely szerint az ÖTM 1 millió Ft-os 
támogatását a X. találkozón fellépı együttesek finanszírozására fordítja, és felhatalmazza az elnököt a 
szerzıdések aláírására.  
A közgyőlés felhatalmazta az elnököt, hogy a X. találkozó szervezésével kapcsolatosan a szponzori 
támogatási szerzıdéseket aláírja, és a befolyt támogatást a találkozó költségeire fordítsa.  
A közgyőlés felhatalmazta az elnököt, hogy a szövetség 2009. évi költségvetésében 200.000 Ft 
keretösszeg tekintetében a határon túli települések utazási költségeinek támogatását biztosítsa a X. 
találkozón való részvétel érdekében.  

 
 


