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Az ülés megnyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket, 
megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Azért kellett összehívni a rendkívüli 
testületi ülést, mert gyakorlatilag nincs pénzük. Arról kellene tárgyalni, hogyan, honnan 
tudnak pénzt megtakarítani. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül van-e 
valakinek egyéb javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület 9 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi ponttal. 
 
Napirendi pont: 
 
1./ Önkormányzat pénzügyi helyzete. 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Hallósy Péter 
alpolgármestert és Horváth Gábor József képviselő-testületi tagot javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 9 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
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1. 

Önkormányzat pénzügyi helyzete 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a bérek kifizetését úgy tudták 
megoldani, hogy  Hantosnak kiszámlázták az esedékes költségeket. Elfogyott a 30 M Ft-os 
hitelkeretük. Mínusz 600 E Ft-ban vannak, mert nem tudtak kamatot leemelni. Ki kellene 
utalni 2 M Ft-ot segélyre, ápolási díjra, időskorúak járadékára, amire az állami normatívát 
megkapták. Magasabb volt a múlt havi kifizetés és a bérhitelt rögtön leveszik az állami 
normatívából és nem maradt pénz arra, hogy a kamatot le tudják venni. Foglalkozott a testület 
azzal már korábban is, hogy bizonyos megszorításokat, kiadás csökkentést végre kell hajtani. 
Ennek a lépésnek a megtétele elengedhetetlen. Az elmúlt két hétben érkezett számlák is itt 
állnak, amit ki kellene fizetni. Vannak kintlévőségeik, ilyen az útfelújítási pályázatba 
benyújtott 4 M Ft körüli összeg, aminek a 70 %-át nem tudni, hogy mikor utalják, mert 60 nap 
az átfutási ideje. A Leader pályázaton 4 M Ft körüli összeget várnak. Érdeklődtek az FVM-
nél, ahol közölték, hogy az elszámolás el van fogadva, és ki van adva ellenőrzésre, és nem 
tudják, hogy mikor kerül ránk a sor. Amikor az ellenőrzés megtörtént, onnantól számított 60 
napon belül fognak fizetni. Az útfelújításhoz nyújtottak be pályázatot az ÖTM-hez önrész 
támogatására. Ez 7 M Ft körüli összeg, de még nem kaptak róla értesítést. Az NKA fedezi a 
Művelődési Ház felújítására felvett Közkincs hitel kamatát, de még a tavalyi IV. negyedévi 
kamatot sem utalták át és az idei negyedévet sem. Az iskolából annak a pedagógusnak a 
végkielégítését, aki tavaly a létszámcsökkentés miatt lett elbocsátva, vissza lehet igényelni 
július 15-ig, ami 570 E Ft. Pályázott az önkormányzat a Pénzügyi Alaphoz, és megítéltek 9,6 
M Ft kamatmentes kölcsön támogatást. A Polgármesteri Hivatal felújításának az önrészét 
ebből lehet fedezni. Kellene 5 M Ft körüli összeg, amit a mindennapokban fel tudnának 
használni, ami nincs leterhelve, de ez nincs. Augusztus végén, szeptember elején jár le a 
szennyvíz hitel és kb. 20 M Ft-ot kellene még fizetni. El kell kezdeni a tárgyalást, hátha át 
lehet ütemezni a kifizetést.  
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy a kiutalatlan számlák összege 2.805.000 
Ft. A 2007. évi normatív támogatás 3,3 M Ft-os visszafizetés határideje lejárt március 25-én, 
de van 90 nap türelmi idő, ami június 24-én járt le. A 2006. évi 2.240.000 Ft-ot visszafizették, 
de ennek a kamatát még nem. Összesen 6-7 M Ft, a segélyekkel együtt 10 M Ft a hiányzó 
összeg. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ez az összeg már hiányzott 
januárban is. Akkor már meg kellett volna tenni a megszorító intézkedéseket. Már tavaly is 
javasolta, és most is az étkezési hozzájárulás megszüntetését. Ami egyéb adható juttatás volt, 
az már az idén ki lett fizetve. Az óvoda esetében havi 10 E Ft ez, és 23 főt érint. Az iskolánál 
5000 Ft-tal számolt, ez havonta 210 E Ft. Ehhez hozzájön a Művelődési Ház, a védőnő és a 
hivatal két dolgozója, így ez  400-500 E Ft havonta. A köztisztviselőknek kötelező az étkezési 
hozzájárulást adni, de meg kell győzni a kollégákat, hogy elégedjenek meg az étkezési 
utalvánnyal. Ha nem, akkor nem lehet semmit tenni, mert egyébként törvénysértésbe 
kerülnek. 
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, mivel körjegyzőség van, és Hantoson 12 E Ft-
ot kapnak, akkor őket is meg kell erről győzni. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nem, mert azt Hantos fizeti.  
A művelődésszervezőnek - mivel felmondott - megszűnik az állása. Júliusban lejár a 
felmondási ideje. Helyette Vajda Viktória a kistérségnél kerül alkalmazásba. Így havi 161 E 
Ft megmarad, és a pályázatban az szerepel, hogy ebből az összegből a TSz iroda felújításra 
kerül. A Művelődési Házban a takarítást 6 órában is el lehetne látni. A nagyerdei vízhálózatot 
ne építsék ki az idén, mert az ott lakók közül hatan jelezték, hogy nem járulnak hozzá a 
költségekhez. Ebből nincs megtakarítás, de kiadás sem. Meg kell fontolni a civil szervezetek 
támogatását is. Az Agárdi Pop-stranddal kötendő szerződésről szóló határozatot vissza kell 
vonni. Igaz ez 100 E Ft, de nem tudják kifizetni. Amit lehetett, azt visszamondták a Sárosd 
Napok fellépői közül. A Desperado fellépését nem lehet visszamondani, mert akkor is ki kell 
fizetni a díjat. Nem tudják eladni a rendőrségi lakást, és a Sport utcában lévő önkormányzati 
telket sem. A 12 lakásos bérházban jelenleg két lakás üres, ezért havonta 120 E Ft kiesik. 
Ketten hamarosan kiköltöznek. Az üres lakások meg vannak hirdetve a Kisbíróban is. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Véleménye szerint a Hírlapban egy hétvégi hirdetést 
megérne. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 13 E Ft egy hirdetés. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az első lakáshoz jutók támogatásának 
megállapítását fel kellene függeszteni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy van még olyan támogatás, ami nem 
lett  kifizetve. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az étkezési hozzájárulás juttatásként szerepel. 
Megkérdezte, hogy ebből nem lesz probléma, ha ezt megvonják? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy pénteken úgy tűnt, hogy nem 
kapnak fizetést ebben a hónapban. Megkérdezte az abai polgármestertől, hogy ők mit tettek, 
amikor ilyen helyzetben voltak, ott egy havi bért nem fizettek ki. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy most az a kérdés, hogy sürgősen miből 
tudnak pénzt csinálni, mindent meg kell vonni, ami lehetséges. Mi az, amit gyorsan tudnak 
értékesíteni? Megkérdezte, hogy hitel felvétele lehetséges-e? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem. Több hitelt nem ad az OTP. 
Volt négy nyugdíjba vonuló, és három végkielégítést kellett kifizetni, ami 1 M Ft volt 
fejenként. Ezek súlyos plusz kiadások voltak, amik jövőre nem terhelnek bennünket. Ez közel 
5 M Ft. Ezeket az év elején kellett fizetni, és akkor sem volt meg a fedezete. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ezek az összegek meg sem közelítik a 20 M Ft-os a 
hitel kiesést, illetve az ingatlaneladásból nem befolyó összeget. A testület nem fog tudni 
megoldást találni az egész évi problémára. Úgy tűnik, hogy a rendőrségi lakás nem eladható. 
Ami szabadon eladható az csak földterület. Egy része cserealap a Fél utcához, de vannak 
olyan kisebb-nagyobb területek, amit el lehet adni.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ami földterületük van, az 
belterületen van, azután nem tudnak támogatást igényelni a gazdálkodók.  
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Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy tudnak listát készíteni a szóba jöhető 
földterületekről. 4-5 M Ft esetleg itt is bejöhet. Valószínű, hogy a most tervezett népszerűtlen 
intézkedéseknél nagyobbakat kell lépni. A pályázatoknál is meg kell gondolni, hogy a 
későbbiekben miben tudnak részt venni, mert valamennyi önrésze mindegyiknek van. Az 
elnyert pályázatokat bolondság lenne nem végigvinni. Jövő évben az intézményi társulás 
javítani fog a helyzeten. Érdemes lenne az OTP-t megkérdezni, hogy mit tudnak ajánlani. Ők 
már nem szívesen hiteleznek az önkormányzatnak, mert látják, hogy nincs pénz. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy a gépjárműadó kiment a II. félévre? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy jogszabály szerint szeptember 15-
ig kell kifizetni a II. félévi gépjárműadót. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy jelentős összeg nem várható az iparűzési adókból. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogyha meggyorsítják a fizetési felszólításokat, akkor 
valamennyi összeg befolyna. Megkérdezte, hogy mennyi terhelt ingatlan van a csatorna 
érdekeltségi hozzájárulás hátraléknál? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy egy sem. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy rá kell terheltetni az ingatlanra a tartozást, és 
akkor észbe kapnak a nem fizetők. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogy más bankot nem lehetne megkeresni? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem, mert az igénylésüket 
felülbírálják és ennyi hitel esetén nem adnak már több hitelt. Rövid lejáratú működési hitelt 
csak a számlavezető bank adhat. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Megkérdezte, hogy az összes hitelállomány mennyi? 
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Válaszolt, hogy 150 M Ft körüli összeg. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a sárosdi önkormányzat nem a legeladósodottabb 
önkormányzat. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy meg kellene kérdezni a banktól, hogy 
belterületi földterületeket nem lehetne-e felajánlani fedezetül. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy egy épületen nincs jelzálog, a pártházon, amit 
stratégiai okokból nem akarnak eladni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ott jó lenne kialakítani a családi 
napközit, mert igény is lenne rá. 
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy amikor a legutóbbi hitelt rendezték, a 
pártház is fedezet volt. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azt nézzék meg, hogy amiket 
felsorolt lehetőségeket, azok közül mi támogatható. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy meg kellene nézni, hogy ki milyen ajánlatot 
tett ingatlanokra, és áron alul el kellene adni. Vagy a telkeket adják el akciósan. Ha meg se 
próbálják, akkor nem lesz semmi. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a Táncsics utcai telkeket nem igazán tudják eladni.  
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy nem szabad eladni földterületeket, csak 
fedezetül felajánlani. 
 
Végh László képviselő: Véleménye szerint próbálják meg bankoknál a földterületeket 
fedezetként felajánlani. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy csak magánembertől tudnak 
gyorsan pénzhez jutni, ha eladnak neki valamit, banktól nem. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Javasolta, hogy fogadják el Horváth Gábor képviselő javaslatát, a 
földterületeket ajánlják fel garanciába bankoknál. Valamint a pénzügyi dolgok rendezésére 
vagy megoldás keresésére a testület sürgősen üljön össze, hogy mit hol lehet faragni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a felsorolt lehetőségekről lehetne 
dönteni. Ugyanilyen intézkedéseket tett a megyei önkormányzat is. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Javasolta, hogy ne véglegesen, hanem a következő fél 
évre vonják meg az étkezési hozzájárulást, és amennyiben megváltozik az anyagi helyzetük, 
akkor ezt ismét biztosítanák. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy így is keveset keresnek, és még 
ezzel a plusz költséggel is sújtják a közalkalmazottakat. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogy mekkora összegre lenne most szükség? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy sürgősen 2 M Ft-ra. A Sárosd 
Napokra ott van 600 E Ft, mert 400 E Ft-ot lefaragtak. A polgármesternek van költségtérítése 
és úgy gondolja, hogyha azt mondják, hogy az összeset elveszik, nem fog belőle problémát 
csinálni. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, nem biztos, hogy erről lemondhat. Azt meg lehet tenni, 
hogy 2-3 hónapig nem veszi fel. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy lemondhat-e egy havi béréről? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy bérről nem mondhat le. Ez nagy gesztus, de 
jogszabály szerint nem lehet róla lemondani. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy lehetne olyan kedvezményt adni, hogy aki a 
héten befizeti valamilyen bérleti díj tartozását, akkor elengednek belőle x ezer forintot. 
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Veszteséges, de szükséges most meglépni. Vagy telefonálnak vállalkozóknak, hogy áll-e 
módjukban készpénzt kölcsönözni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy számlát nem tudnak belőle 
kifizetni. Megkérdezi a sárkeresztúri önkormányzatot, hogy egy hónapra 2 M Ft-ot tudnak-e 
kölcsönözni, hogy a segélyeket kifizessék. 
 
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy nincs valaki a kistérségben, akitől tudnak 
pénzt kérni? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nincs. Megkérdezte, hogy még mit 
tegyenek? 
 
Horváth Gábor József képviselő: Javasolta, hogy az étkezési hozzájárulást vonják meg. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy a nagyerdei vízhálózatot egyelőre 
ne építsék ki, mert az ott lakók sem járulnak hozzá. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 9 igen szavazatta 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

93/2008 (VII. 02.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Nagyerdei vízvezeték hálózat fejlesztésének elhalasztásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhalasztja a 

Nagyerdei vízvezeték hálózat fejlesztését. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy az étkezési hozzájárulást 
egyelőre függesszék fel július 3-ával. Ez a köztisztviselőkön kívül minden önkormányzati 
dolgozóra vonatkozik. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
8 igen szavazatta 
1 ellenszavazattal 
tartózkodás nélkül 
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az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

94/2008 (VII. 02.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az étkezési hozzájárulás felfüggesztéséről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

közalkalmazottainak és munkavállalóinak az étkezési hozzájárulást 2008. 
július 3-tól  2008. december 31.-ig felfüggeszti. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy minden intézménynél 
csökkentették a létszámot, csak a Művelődési Háznál nem. Tavaly már felvetődött ez a 
kérdés, de akkor a felújítások még nem fejeződtek be, addig ott plusz munka volt, és akkor 
nem csökkentettek, de most úgy látja, hogy meg kell tenni. A Művelődési ház és könyvtár 
takarítása ellátható 6 órában. Teljes állású munkaviszonynak számít a 6 órás foglalkoztatás is. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogyha a közmunkások nem tudják pl. ősszel a 
faleveleket a járdáról letakarítani, akkor legyen feladata ez is a takarítónőnek. Úgy gondolja, 
hogy ez belefér a 6 órába is. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy július 15-től 6 órásra 
módosítják a Művelődési Ház takarítói állását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
7 igen szavazatta 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
2 fő nem vett részt a szavazáson 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

95/2008 (VII. 02.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Művelődési Ház takarítónői álláshelyéről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 15.-

től napi 6 óra munkaidőre és annak megfelelő illetményre csökkenti a 
Művelődési Ház - Könyvtár takarítónői álláshelyét. 
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 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2008. július 15. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy arról nem kell határozatot hozni, 
hogy a földterületekre hitelajánlatot kérjenek.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a szociális támogatásoknak a megelőlegezését meg 
kellene szüntetni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ebben a hónapban nem adtak 
előleget, ha nincs pénz, akkor nem tudnak adni. Javasolta, hogy az Agárdi Pop-Stranddal 
kötendő megállapodásról szóló, az előző testületi ülésen hozott határozatot vonják vissza. 
Szavazás a javaslatról. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 9 igen szavazatta 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

96/2008 (VII. 02.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A 89/2008 (VI. 26.) számú határozat visszavonásáról az Agárdi Pop-Stranddal 
együttműködési megállapodásról 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 

89/2008 (VI. 26.) számú, az Agárdi Pop-Stranddal együttműködési 
megállapodás kötéséről szóló határozatát. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az intézményi társulási 
megállapodás tervezetét megküldi péntekre az ügyvédnő. Ezt e-mailen vagy papíron 
megkapják a képviselők, és ha van észrevételük, azt jelezzék.  
 
Hallósy Péter alpolgármester: Kérte, nézzék meg, hogy le tud-e mondani a 
költségtérítéséről. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy nem mondhat le róla. Azt teheti, hogy 1-2 hónapig 
nem veszi fel, hanem később. Gondolkodni kellene azon, hogy augusztus 1-31. között milyen 
módon kívánja az önkormányzat megoldani a két intézmény átmeneti vezetését, hiszen 
szeptember 1-től a gesztor intézmény vezetője fogja kinevezni a vezetőket.  
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy olyan személyeket kell megbízni 
az 1 hónapra, akik utána az egy évig vezetők lesznek. Meg kell kérdezni az iskolaigazgatót, 
hogy most bevállalja, megteszi, amit hosszú évek során nem. Ha nem, akkor el kell 
gondolkodni, hogy szabad-e tovább maradnia. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy a Jegenyesoron az illegális autóbontás ügye 
hogyan áll? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy küldött egy hivatalos levelet a Környezetvédelmi 
Felügyelőségnek. Megküldték a választ, hogy majd eljárást fognak folytatni. Az 
önkormányzat nem nyert támogatást az illegális hulladéklerakók felszámolására beadott 
pályázaton. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a rendőrség lezárta a II. 
világháborús emlékműről történt lopás ügyében a nyomozást. A rendőrség által küldött, a 
településőri szolgálatra vonatkozó szerződés nem igazán fogadható el. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy ezt a szerződést nem szabad aláírni. 
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy egyetért a megszorító intézkedésekkel, 
lehet, hogy még többre is szükség lesz, de ne értse félre a testület, egy kicsit még nyugtalan. 
A sürgősen megoldandó problémára tulajdonképpen nincs megoldás. Két nap múlva 
segélyfizetésre kerül sor, ezért a polgármester felhatalmazása kellene arra, hogy hol, milyen 
ügyben és milyen összegig járjon el. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy a testület bízza meg azzal, hogy 
tárgyaljon a környező településekkel kölcsön ügyében. Max. 3 havi visszafizetésre, ugyan 
olyan kamattal, mintha a banktól vettek volna fel hitelt.  
 
Dosztály Csaba jegyző elmondta, hogy a jelenleg hatályos 2008.-évi költségvetésben a 
polgármesternek 4 millió Ft összegig van lehetősége vagyonügyletekre. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Javasolta, hogyha valamilyen önkormányzati ingatlanra van 
ajánlat, akkor azt adják el. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy a testület megbízza azzal, 
hogy vegye fel a környező településekkel a kapcsolatot a jelenlegi pénzügyi helyzet 
megoldása érdekében kölcsön ügyében, 3 havi visszafizetésre, kamattal. 
 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
 
egyhangúlag 9 igen szavazatta 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

97/2008 (VII. 02.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Átmeneti kölcsön felvételéről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy kérjen átmeneti kölcsönt más önkormányzattól, 3 havi 
futamidőre, banki kamattal  

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy meg kell nézni ki adott ingatlan 
megvásárlására ajánlatot, és szükség esetén akár telefonon megkeresni az eladással, még ha ár 
alatt is tudják eladni. Ezt a javaslatát szeretné, ha szavazásra tenné fel a polgármester. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a földterületek tulajdonosa, 
használója nem egyértelmű. Van olyan telek, ami az önkormányzat nevén van, de más 
használja már 20 éve. 
 
Hallósy Péter alpolgármester visszavonta a javaslatát. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
Hallósy Péter Horváth Gábor József 
 hitelesítő hitelesítő 
 
 
 


