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Az ülés megnyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Telek László képviselő jelezte, hogy 
később fog megérkezni. Az egyebek napirendi pontot szeretné kiegészíteni az önkormányzat 
ingatlanainak biztosítására érkezett ajánlatok elbírálásával. Megkérdezte, hogy az ismertetett 
napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata? 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne egy kéréssel élni, egy 
pályázattal kapcsolatban. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy szeretne szót kérni a Sallay bácsi 
kovácsműhelyével kapcsolatban. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni a sportöltözői 
pályázattal kapcsolatban. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontokat az 
elhangzottakkal kiegészítve. 
 
A képviselő-testület 9 igennel egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
Napirendi pontok: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 
3./ 2009. évi környezetvédelmi feladatok meghatározása. 
 
4./ Sárvíz kistérségi sport és szabadidős stratégia megtárgyalása, elfogadása.  
 
5./ Közoktatási infrastruktúra fejlesztésére benyújtott pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására banki fejlesztési hitelajánlatok megvitatása. 
 
6./ SzMSz módosítása. 
 
7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről. 
 
8./ Egyebek. 
- 1188 hrsz-ú terület vételi ajánlatának elfogadása. 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő-testületi tagokat javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 9 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
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1. 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta a 16/2009 (I. 22.) sz. határozattal kapocsaltban, hogy 
megkérték a munkahelyet letiltás céljából, de még nem érkezett meg a válasz. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a működési célú folyószámla hitel 
kérelem folyamatban van az OTP Banknál. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte, hogy a 35/2009 (III. 12.) sz. határozat 
teljesült már? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy a mai ülésen fog beszámolni Telek 
László képviselő, a Településfejlesztési Bizottság tavalyi évi munkájáról. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a 41/2009 (III. 12.) sz. határozat akkor fog 
igazából teljesülni, amikor döntés lesz. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a határozat a kérelem benyújtásáról szólt, de döntés 
még nincs. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogy a László doktornőnek elfogadták ezt az új 
rendelési idejét és a működési engedélyét? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy azt még nem tudják, de 
megváltoztatta a rendelési időt, a testület kérése szerint. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta a jelentés elfogadását. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Nem volt. Szavazásra tette fel a jelentést. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 9 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

53/2009 (IV. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A lejárt határidejű határozatokról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: azonnal  
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2. 
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a beszámolót mindenki megkapta. 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Átadta a szót a bizottság elnökének. 
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság két 
kiegészítéssel javasolja elfogadásra a beszámolót. A bizottság kéri a jegyzőt, hogy a Kisbíró 
következő számában kapjon a lakosság tájékoztatást a gépjárműadók elmaradásának 
alakulásáról közérthetően. Súlyosan érintette az önkormányzatot az iskolai normatíva 
visszafizetése. Ebben az egész rendszerben hiba van. Tavaly azt a határozatot hozták, hogy 
felkérik a jegyzőt, hogy jelezze ezt az Oktatási Minisztérium felé. Megtörtént-e ez az 
intézkedés? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy természetesen megtörtént, ezt jelentette is a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésben. 2008. november 14-én lett 
megküldve az Oktatási Minisztériumnak a levél, de választ még nem kaptak. Az 
iskolaigazgató-helyettesnek egy rövid leírása alapján, közösen lett elkészítve a levél. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy a levelet kapják meg a képviselők. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy amikor kicsit lecsendesül a politikai helyzet, 
ismételjék meg újra a levél elküldését. Aki ezt a bírságot, visszafizetést az önkormányzat 
számára megállapította, annak is küldjenek levelet. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy inkább a Pénzügyminisztériumnak 
kellene küldeni a levelet, mert nem az Oktatási Minisztérium határozza meg a normatíva 
igénylést. A TÖOSZ-nak is el lehetne küldeni a levelet. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy a rendelet írásos anyagába kerüljön bele, hogy 
előre nem számítható kiadás volt a kb. 7 millió Ft normatíva visszafizetés. Ez a testület 
vállalta be azt a népszerűtlen döntést, hogy a közalkalmazottak gyakorlatilag félévtől egyéni 
jövedelemcsökkentést voltak kénytelenek elszenvedni. 
 
Petrányiné Nagy Olga képviselő 17 óra 45 perckor megérkezett. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a jegyzőkönyvben bent van, hogy 
ez előre nem számítható volt az oktatási normatíva visszafizetés. Anyagi nehézségek az 
önkormányzat számára abból adódtak, hogy vissza kellett fizetni a normatívát, illetve a már 
megvalósult pályázatok támogatási része részben későn érkezett meg. 
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy a szöveges részben szerepel, hogy a 
normatív állami támogatást Seregélyes Önkormányzata igényelte meg. Ez elegendő is volt, 
viszont meg kellett előlegezni a kistérségi normatívát. Időközben jött egy átirat, számszaki 
kimutatás Seregélyesről. Még 1,9 M Ft-ot kellene fizetni Sárosdnak, ez vita tárgyát képezi. 
Amit leadott az iskola plusz normatívák igénylésére 36 fő SNI-s tanulót, Seregélyes csak 20 
fő után igényelte a plusz normatívát. Az egyeztetések folynak, de ha lesz április 29-én 
együttes testületi ülés Seregélyessel, addigra tisztázódik a kérdés. Utólag már nem lehet 
igényelni normatívát, mert le van zárva a zárszámadás, csak abban az esetben, ha az igénylő 
revíziót kezdeményez.  
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy amennyiben nem megfelelően 
történt a normatíva igénylés, az nem a sárosdi önkormányzatnak és iskolának a hibája. 
Seregélyesnek házon belül kell vagy lenyelni, vagy megtenni az intézkedést. 
 
Gazsi Lászlóné óvodavezető 17 óra 55 perckor megérkezett. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a közös intézményvezető annak idején azt 
nyilatkozta, hogyha az intézmény hibázik, rosszul igényli le a normatívákat, azt nem fogják 
benyelni. Megkérdezte, hogy mi az oka a gépjárműadó hiánynak? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy 18 M Ft volt betervezve 2008. évi 
gépjárműadóra. Ebben bent voltak az előzőleg is behajthatatlan tartozások. A betervezett 
összegből 12 M Ft körüli összeg folyt be. Van olyan, akinek milliós nagyságrendű tartozása 
van, de semmilyen vagyona, jövedelme nincs, amiből be lehetne hajtani. Különösen a 
teherautó tulajdonosoknál előfordul, hogy évvégén az utolsó munkanapokban fizetik be a 
gépjárműadót, és nem érkezik meg a számlára csak a következő évben. 
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2009 (IV. 17.) számú 
 

R E N D E LE T E 
 

Az Önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési zárszámadásáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
 
Telek László képviselő 18 órakor megérkezett. 
 
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy a nagyerdei lakók a vízhálózat felújításához 
hozzájárulnak-e, vagy nem. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy csak szóban történt egyeztetés, és 5 
lakó nyilatkozott úgy, hogy fizet hozzájárulást. Összesen heten érintettek. De még csekket 
nem kaptak. Megtörtént a közmunkások segítségével az új csövek lefektetése.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy a jegyző, a polgármester és az intézményvezetők 
döntsék el, hogy a normatíva igényléssel kapcsolatos levelet hány helyre küldjék még el, és ez 
30 napon belül történjen meg. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel Mrázik Sándor képviselő 
javaslatát. 
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 11 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

54/2009 (IV. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Normatíva visszafizetéssel kapcsolatos megkeresésekről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületet kéri, hogy az 

oktatási normatíva visszafizetésekkel kapcsolatban újabb megkereséseket 
küldjenek. 

 A megkeresésekről a polgármester, jegyző tagintézmény vezetők 
egyeztessenek. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: 2009. május 16. 
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs 18 óra 15 perckor távozott az ülésről. 
 

3. 
2009. évi környezetvédelmi feladatok meghatározása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a javaslat nem sokban tér el az 
előző évihez képest. Békarikatónál az évek óta le nem vágott nád levágásra került. Viszonylag 
rendbe lett téve az a terület. Most ismét meg fogja keresni az ajánlott vállalkozót, aki 
korábban nem vállalta a nádvágást, hogy a továbbiakban vállalja-e, hogy levágja a nádat.  
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte a 3. ponttal kapcsolatban, hogy az I. 
orvosi rendelő kerítése és az árok kihez tartozik? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogyha ott a sövényt rendbe teszik, akkor 
szétesik a kerítés, és annak a felújítására nincs pénzük. A sövény tartja a kerítést. Minden 
közterületet gondoznak, mennek sorba. A II. orvosi rendelőhöz készül egy új babakocsi 
tároló, folyamatban van a készítése.  
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte, hogy mit jelent a Sárosd-Seregélyes 
vízfolyás rendberakás 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy rossz a megfogalmazás. Tavaly 
tárgyaltak Seregélyessel, és Sajtos József beszélt akkor az illetékesekkel, és benne van egy 
pályázatban is a rendberakása. Nem az önkormányzatot érinti, hanem ennek érdekében kell a 
megfelelő hatóságokat keresni.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy két új elem is van a tevékenységekben. A helyi 
védettségű fák, területek kiemelt gondozása. Két fáról és a kápolnadombról van szó. 
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Korábban szó volt arról, hogy ezek esetleg körbe lennének jelképes kerítéssel kerítve, vagy 
valamilyen tábla lenne kitéve. A polgármester asszony kérte, hogy az egyéb égetések, 
tűzgyújtás rendeleti szabályozásra kerüljön. Az időbeli korlátozásról kellene dönteni és akkor 
a következő testületi ülésre elkészíti a rendeletmódosítást. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy lehetne olyan korlátozás, hogy a 
hétvégén egyáltalán ne lehessen égetni. Vagy pénteken lehessen leveleket, gallyakat égetni. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy aki tüzel, az is csak hétvégén van otthon. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Javasolta, hogy hétvégén reggel 5-8 óra között tüzeljen mindenki 
amit akar. Akkor még senki nem mos, a szálló pernye, parázs a harmatos füvön nehezebben 
fog lángot.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy ez ettől sokkal összetettebb dolog, hogy 
nekiálljanak ötletelni. Van erre bizottságuk, hogy ezt előkészítsék, összeállítsák. Ennek a 
szabályozásnak akkor van értelme, ha be is tartatják. Az I. orvosi rendelőnél az jár be, kerítés 
ide, vagy oda, aki akar. A kidőlt kerítést ki kellene venni és a másik részen sövényt kellene 
ültetni.  
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Kérte, hogy egy héten egyszer egy közmunkás 
szedje össze az ott eldobált szemetet. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy minden nap szedik a közmunkások 
a szemetet. Javasolta, hogy a határozatot azzal egészítsék ki, hogy az égetés szabályozását 
tárgyalja meg a Településfejlesztési Bizottság. A bizottság már megtárgyalta az állattartási 
rendeletet. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a bizottság határozati javaslatot tett. Erről kért 
írásbeli állásfoglalást is, és beszélt a főállatorvossal. Állatlétszámot nem korlátozhatnak. 
Ameddig a szomszéd jogos érdekeit nem sérti, addig nem lehet korlátozni állatlétszámot 
lakott területen sem. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot 
azzal, hogy a Településfejlesztési Bizottság a következő ülésre megtárgyalja az égetések 
szabályozását.  
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 11 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

55/2009 (IV. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

2009. évi környezetvédelmi tevékenységek meghatározására 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évben az 
alábbi környezetvédelmi tevékenységeket határozza meg kiemelt feladatnak:  

- az illegális szemétlerakások felderítését, csökkentését, 
- gyom, parlagfű mentesítést, 
- közterületek rendszeres gondozását, 
- gesztenyefasor gondozását, 
- helyi védettségű fák, területek kiemelt gondozása, 
- Békaríkató további rendben tartása, nádvágása, 
- a Sárosd-Seregélyes vízfolyás rendbe rakását kérni az illetékesektől, 
- kábel égetés, engedély nélküli jármű bontások megakadályozása, 

bejelentése, 
- egyéb égetések, tűzgyújtás rendeleti szabályozása, amelyre a 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tegyen javaslatot.  
 

 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: folyamatos 
 

4. 
Sárvíz kistérségi sport és szabadidős stratégia megtárgyalása, elfogadása 

 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztésben le van írva, 
hogy gyakorlatilag miért van erre a stratégiára szükség. A sporttal kapcsolatos pályázatok 
csak akkor nyújthatók be, ha ilyen stratégiával rendelkezik a kistérség. A kistérség elfogadta 
azzal, hogy minden település saját magára nézve megküldi, hogy milyen javításokat szeretne 
a stratégiában. Megkérdezte, hogy van-e javaslata valakinek az anyagban szereplőkön kívül? 
Aki eredetileg ezzel meg lett bízva, nem teljesítette a feladatot, és a kistérségi 
munkaszervezetnek kellett elkészíteni ezt a stratégiát. Nem került pénzébe a kistérségnek ez, 
mert kiválasztották őket arra, hogy ennek a költségeit fedezik. Vannak benne pontatlanságok, 
pl. a Sárosd Napok a horgászversennyel kezdődik, de ez nem így van. A felújításoknál pl. 
nem szerepel a lovaspálya. Szeretné, ha ez bekerülne. Tavaly nem pályáztak játszótérre, 
mondván, hogy majd az idén. Ennél a pályázatnál megváltoztatták a kiírást, csak októberben 
fogják kiírni, de játszótérre nincs több pénz. Kistérségi sportalapot kellene létrehozni, amiből 
kistérségi sportrendezvényeket lehet biztosítani.  
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte, hogyha elkészül a tornaterem, akkor 
nem lehetne itt rendezni a sportrendezvényt? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy iskolák közötti sportrendezvényt 
lehet, de hivatalos versenyt nem, mert arra nem lesz alkalmas a tornaterem. Bele kellene tenni 
a stratégiába a lovaspálya és környezetének felújítását – fedett pavilon, kiszolgálóegység 
létrehozása -, a horgásztó és környezetének fejlesztését – kiszolgálóegység létrehozása, és 
játszóterek létrehozását. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a kistérségi sport és szabadidős stratégiát 
az elhangzottakkal kiegészítve. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 11 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

56/2009 (IV. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Sárvíz kistérségi sport és szabadidős stratégia elfogadásáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Sárvíz 
kistérségi sport és szabadidős stratégiát. A sárosdi infrastrukturális 
fejlesztéseket az alábbiakkal kérik kiegészíteni:  

- a lovaspálya és környezetének felújítása, fedett pavilon, 
kiszolgálóegység létrehozása,  

- a horgásztó és környezetének fejlesztése, kiszolgálóegység 
létrehozása,  

- és játszóterek létrehozása. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester  
 Határidő: azonnal 
 

5. 
 

Közoktatási infrastruktúra fejlesztésére benyújtott pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására banki fejlesztési hitelajánlatok megvitatása. 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy fejlesztési hitelre kértek árajánlatot. 
A Raiffeisen Bank nem kívánt ajánlatot adni. Az Erste Bank olyan feltételhez köti a hitel 
nyújtását, hogy az önkormányzat számlavezetésének bonyolítása teljes körűen náluk 
történjen, ehhez közbeszerzési eljárást kellene kiírni. Az OTP Bank is először azt mondta, 
hogy nem valószínű, hogy adnak ajánlatot. De elmondta nekik, hogy sokkal jobb az idei 
költségvetésük, és a bent lévő kérelemből látszódik, hogy jobb, ezért adtak ajánlatot. Javasolta 
az ajánlat elfogadását, de amig a pályázati támogatási szerződéshez nem kérik, ne kössék meg 
a szerződést. Három év lenne a türelmi idő, és utána még 10 év a törlesztő idő, így 
alacsonyabb összeg lesz az éves törlesztő részlet. Javasolta, hogy a határidő legyen a pályázat 
eredményhirdetése utáni 15 nap. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel az OTP Bank Nyrt. fejlesztési 
hitel ajánlatát. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
egyhangúlag 11 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

57/2009 (IV. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Pályázati önrészhez hitel felvételéről 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási 

infrastruktúra fejlesztésére benyújtott pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására 23.000.000,-Ft (azaz huszonhárommillió forint) hitelt vesz fel az 
OTP Nyrt.-től, az írásbeli hitelajánlat feltételei szerint. 

 
 A hitel futamideje 10 év, három év türelmi idővel. 
 
 Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel 

futamideje alatt az éves költségvetések összeállításakor a felvett hitelt és 
járulékait az Önkormányzat minden más fejlesztési kiadást megelőzően 
betervezi és jóváhagyja. 

 
 Az Önkormányzat a hitelt legkésőbb 2022 -ig visszafizeti. 
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – a jegyző 

ellenjegyzésével történő - kötelezettségvállalásra. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
                          Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: 2009. június 30. 
 

6. 
SzMSz módosítása 

 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján módosulna 
az SzMSz. A kivastagított rész lenne a módosított rész. 
 
Mrázik Sándor az Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy elektronikus úton is kaptak, 
már anyagot és az SzMSz erről nem rendelkezett, ezt most a bizottság pótolta. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azt kérte a bizottság, hogyha e-
mailen vagy pendrive-on megy ki az anyag, akkor is legyen egy rövid előterjesztés vagy 
határozati javaslat papíron. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy természetesen a módosításból mindenki kap egy-
egy példányt, hogy a náluk lévő SzMSz-be ki tudják cserélni. A következő bizottsági ülésen 
átnézik az SzMSzt-t. 
 
Mrázik Sándor az Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy előreláthatólag április 28-án 
lesz bizottsági ülés. Az SzMSz módosításait meg lehetne tenni egyszerre. Átnéznék, hogy mi 
nem aktuális benne, mit kellene belevenni, stb. A bizottság kéri a képviselők javaslatait, 
kérdéseit a módosítással kapcsolatban.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel az SzMSz 
módosítását az előterjesztés szerint. 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
egyhangúlag 11 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

7/2009 (IV. 17.) számú 
 

R E N D E L E T E 
 

7/2007. (III. 23.) számú az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
szóló rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 
 

7. 
Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az óvoda felújítására a pályázat 
beadásra került. Hiánypótlásként két nyilatkozatot kérnek meg. Véleményezte a munkaügyi 
központ a Közfoglalkoztatási tervet. Azt kifogásolták, hogy az önkormányzat 45 fő RÁT-ost 
jelzett, és miért csak 39-et akarnak alkalmazni. Megbeszélték, hogy azért, mert vannak 
közöttük olyanok, akikről tudják, hogy komoly betegségük van, azért nem foglalkoztatják. 
Hétfőn volt egy tájékoztató ezzel kapcsolatban, ahol elmondták, hogy a jegyzőnek van 
jogosultsága, hogy beküldje az érintetteket az ORSZB-be és nekik be kell hívni őket 15 napon 
belül. Ott megállapíthatják az egészségkárosodás fokát, és akkor másik kategóriában kell őket 
sorolni, és továbbra is kapják a segélyt. Személyesen vitte be a Magyar Államkincstárhoz a 
tervet. Az első munkásokat március 16-tól vették fel. Amikor kiküldtük az érintetteknek, hogy 
jönniük kell dolgozni, bejelentették, hogy 4 órás munkaviszonyt létesítettek. Ezt elmondta a 
tájékoztatón, és azt válaszolták, hogy ez normális, teljesen törvényes, be van jelentve, azzal ne 
foglalkozzon az önkormányzat, hogy 8 órában akarták alkalmazni. Mivel saját maga kereste a 
munkát, ezért még a nyugdíjminimum felét kapja 3 hónapig, utána pedig a negyedét. Viszont 
olyan is volt, akinek letiltása lett volna a béréből, erről a jegyző felvilágosította, és rögtön fel 
is mondott. Ő két évig nem fog kapni semmilyen támogatást. Olyan is van, aki alkalmatlan a 
munkavégzésre.  
A közbeszerzési eljárások zajlanak. A tornaterem építésére április 1-jén megjelent a felhívás. 
Eddig egy székesfehérvári cég vette meg a dokumentációt, de több érdeklődő is volt. Tegnap 
volt az ezzel kapcsolatos bejárás. Május 21. a beadási határidő, május végén kell a testületnek 
dönteni a kivitelezőről. Az óvodai felújítással kapcsolatos feltételes egyszerű meghívásos 
közbeszerzési eljárás is elindult március végén.  
Tavaly decemberben megváltozott az építési törvény, és minden tervet tervellenőrrel 
ellenőriztetni kell (külön építésre, statikusra, gépészetre és elektromosságra). Ez nem szerepel 
a pályázatban, de e nélkül nem érvényes semmi. Nehéz ilyen szakembereket találni, mert még 
kevesen vannak. A kiviteli tervek ellenőrzésére egy építész ellenőrtől érkezett egy ajánlat 200 
E Ft+ járulékai összegért. A statikai ellenőrzésre 250 E Ft+ÁFA ajánlatot adtak. Ezek az 
ellenőrzések összesen kb. 1 M Ft-ba kerülnek. Megjelent már az ÖTM önrész pályázat, de 
amíg nincs támogatási szerződés, addig nem tudnak pályázni. Kérte a testület jóváhagyását, 
beleegyezését, hogy ezeket az ellenőrzéseket megrendelje.  
A képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a tervellenőrzések 
megrendelését. 
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A kistérségnek a 2008. évi költségvetésében az szerepelt, hogy minden település a logopédiai 
ellátásához mekkora összeggel fog hozzájárulni. Tavaly ezt nem kérte a kistérség, mert a 
létszámleépítésekből ezt megfinanszírozta. Viszont a seregélyesi nevelési tanácsadó 
költségvetésében több millió forint hiány van. Ezért kéri a kistérség, hogy a tavaly be nem 
fizetett összeget minden település fizesse be. Ez Sárosd esetében 1.055.469 Ft. 
Április 21-én lesz a Sport utca felújításának műszaki átadás-átvétele. Ezután folytatódnak a 
munkálatok a Zalka utcában.  
 
Végh László képviselő: Megkérdezte, hogy a falu központjában az úttal nem lehetne valamit 
kezdeni? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy az önkormányzat ott nem illetékes, 
mert az a Magyar Közúté. Abban kellene dönteni, hogy a Ságvári utca és a Vasút utca 
összekötő szakaszát is úgy csinálják meg, mint a Ságvári utcát. Javasolta, hogy ezt is újítsák 
fel. Valamint a Vasút utcát mart aszfalttal ki tudnák kátyúzni, javítani, mert az utca 
felújítására nincs pénzük. 
 
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy a Vasút utca rendberakása mennyibe 
kerülne? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy teljes felújítása 6 M Ft, a mart 
aszfalttal, de vízrendezéssel együtt 3 M Ft körüli összegbe. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy vannak forgalmasabb utcák, amit rendbe kellene 
rakni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Jegenyesornál nem tudják 
megoldani a vízelvezetést, és anélkül nincs értelme az útfelújításnak. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy nemcsak erre gondolt, hanem más utcákra, 
ahova nem lehet behajtani. Nézzék meg az átmenő forgalmat is. Pl. a Komáromi utcába nem 
lehet bekanyarodni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azt kátyúzással meg lehet oldani. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy amikor ezeknek a beruházásoknak nekiálltak, a 
Településfejlesztési Bizottság végignézte szakemberekkel az utcákat, és készítettek egy 
fontossági sorrendet. Ezt megtehetik most is. Az útfelújításnak alapfeltétele legalább egy 
oldalon árok. 
 
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy mi a fontosabb, hogy a Vasút utcát 
megcsinálják, vagy a rosszabb, nagyobb igénybevételnek kitett utat? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a közmunkásokkal, akik el tudják 
teríteni a mart aszfaltot, meg tudják oldani olcsóbban a többi utcát. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Véleménye szerint, ha elkészül a Ságvári és a Zalka utca és a bekötő 
út rövid szakaszát meg nem csinálják meg, az ésszerűtlen lenne. A Településfejlesztési 
Bizottságnak az utcasorrendet kellene felülvizsgálni rövid határidőn belül. 
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Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy nem a Vasút utca ellen ágáll, de vannak olyan 
utcák, összekötő utak, amelyek rossz állapotban vannak, ilyen a Kati büfé utcája is. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Javasolta elfogadni polgármester asszony felvetését. 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy a Vasút utca és Ságvári 
utca összekötő utat is aszfaltozzák le, és a Vasút utcát mart aszfalttal kátyúztassák ki. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 11 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

58/2009 (IV. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Utcák felújításáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületet dönt arról, hogy 

a Ságvári utca előtti rövid bekötő út szakaszt leaszfaltozzák, valamint a Vasút 
utcát mart aszfalttal kátyúzzák ki. A többi utcához pedig hozassanak mart 
aszfaltot. 

 Felhatalmazzák a polgármestert a mart aszfalt és a munkák megrendelésére. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 

8. 
Egyebek 

 
1188-as hrsz-ú ingatlan megvásárlása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a horgásztó melletti 1188 hrsz-ú 
területre vonatkozó előterjesztést mindenki megkapta. Nem lehet elvitatni, hogy 
birtokháborítást követtek el. Ha előbb veszik észre, hogy az a terület nem az önkormányzaté, 
akkor el lehetett volna birtokolni. Szakértő megállapította, hogy ez a telek 630 E Ft-ot ér helyi 
viszonylatban. Ha az eredeti állapotot állítanák vissza, akkor az 1,8 M Ft-ba kerülne. A 
tulajdonos, az ügyvédjének az ellenkezése ellenére, hajlandó volt belemenni a 800 E Ft-os 
vételárba. Április 30-ig választ kell adni arra, hogy elfogadja-e a testület ezt, vagy nem. Eddig 
170 E Ft a perköltség, amit az önkormányzatnak kellene kifizetni, ha nem tudnak 
megegyezni. A képviselők most kapták meg a Horgászegyesület határozatát a parkoló 
ügyében. Az egyesület 300 E Ft-tal hozzájárul a telek megvásárlásához azzal a feltétellel, 
hogy az önkormányzat az egyesületnek örök használatba adja a területet. A Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta az ügyet. 
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság 
javasolja, hogy a Horgászegyesület hozzájárulását egészítsék ki és vásárolják meg a területet. 
A saját egyéni javaslata az volt, hogy fele–fele arányban fizessenek. 
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Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogy a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 
összege lejön ebből az összegből? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy a szakértő által megállapított 
összegből is lejött volna a csatorna hozzájárulás, de nem tudtak erről megegyezni. Ha nem 
tudnak megegyezni, akkor meg kell szüntetni a birtokháborítást és vissza kell az eredeti 
állapotot állítani. Ha annak idején mind a két fél körültekintően járja körbe ezt az ügyet, akkor 
ezt most nincs, rögtön el lehetett volna birtokolni. A nagyobb mulasztást még 2002-ben az 
önkormányzat követte el, mert nem nézte meg a tulajdonviszonyokat, mielőtt a 
Horgászegyesületnek átadta a területet. A jövőre nézve nagyon körültekintően kell eljárni. 
Javasolta, hogy fogadja el a testület a határozati javaslatot. Legyen az önkormányzat 
tulajdonában a telek és az egyesületnek, pedig biztosítsa a használati jogot. Esetleg kérhetik 
azt, hogy a használati jogot bejegyezzék a Földhivatalnál. De kérhetik azt, hogy a következő 
testületi ülésre szabályozzák le, hogy s mint kell ezt a területet használni. Mrázik Sándor 
képviselő a pénzügyi bizottsági ülésen azt mondta, hogy az egyesület a területnek szedje 
javait és viselje terheit. A használatra kell egy megállapodást kötni az egyesülettel. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy adják örök használatra a területet az egyesületnek, 
de minden felelősség az egyesületet terheli, valamint külön megállapodást kell kötni a 
használatra vonatkozóan. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 1188 hrsz-ú terület 
megvásárlásáról szóló határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 11 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

59/2009 (IV. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 

Az 1188-as hrsz.-ú terület megvásárlásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az 1188 

hrsz.ú, Jegenyesoron lévő ingatlan megvásárlásáról 800.000,-Ft-ért.  
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

aláírására. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
                          Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: 2009. április 30.  
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Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy a testület elfogadja a 
Horgászegyesület által felajánlott 300 E Ft-ot a telek megvásárlására és hozzájárulnak, hogy 
örök használatba adja az önkormányzat ezt a területet. Megbízzák a jegyzőt és az egyesület 
elnökét, hogy a megállapodást készítsék el és a következő testületi ülésre terjesszék elő. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 11 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

60/2009 (IV. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Horgászegyesület hozzájárulásáról, használati jogáról. 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Sárosdi Horgászegyesület 300. 000,-Ft-os hozzájárulását a sárosdi 1188 hrsz.-
ú ingatlan megvásárlásához. Az Önkormányzat a területet örök használatba 
adja a horgászegyesületnek, amelyet külön megállapodásba kell foglalni. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
                          Pleizer Lajos SHE elnöke 
 Határidő: következő Kt. ülés 
 
Végh László képviselő 20 órakor távozott az ülésről. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Váti Kht. Levelét a II. orvosi 
rendelő akadálymentesítésének pénzügyi elszámolás jóváhagyásáról, valamint a KDRFÜ Kft. 
levelét a Zalka u. pótmunka igény elfogadásáról tájékoztatásul kapták.  
A MÁV-START Zrt. és az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának levelét a vasúti 
menetrend változásával kapcsolatban mindenki megkapta.  
Az iskola köszönőlevelét, a Farkas Gyula Napok támogatásáért, is mindenki megkapta.  
A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztat, hogy ez EU befogadta a 
pályázatot.  
A László doktornő megküldte a módosított rendelési idejét. 
A sárbogárdi rendőrkapitányság küldött két tájékoztatót a bűncselekmények alakulásáról.  
A tornaterem építésének műszaki ellenőr szerződésének a tervezetét is kiküldte.  
A hivatal akadálymentesítésének, és a II. orvosi rendelő akadálymentesítésének önrészéhez 
kaptak támogatást, a támogatási szerződést mindenki megkapta. 
A Magyar Közút szervez április 22-én szemétgyűjtést. Igaz, április 1-ig kellett volna 
jelentkezni, de biztos, hogy van rá még mód, és 20 fővel csatlakozunk. 
A „Szemem Fénye”- A Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatást kér az önkormányzattól. 
Javasolta, hogy az önkormányzat anyagi lehetősége nem teszi lehetővé a támogatást. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 
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Javasolta, hogy a „Kun Összefogás” Konzorciumhoz csatlakozzon az önkormányzat. 
Szeptemberben majd megbeszélik, hogy ki tud elmenni a világtalálkozóra.  
Az óvoda perben áll Vajda Lászlónéval. A Munkaügyi Bíróság kért tőlünk tájékoztatást, amit 
meg is kaptak, és most egy idézést küldtek, mert a Bíróság szerint az önkormányzat a 
jogutódja a megszüntetett óvodának és így rá száll a per. Ma küldtek levelet a bíróságnak, 
hogy a munkáltatói jogutód a seregélyesi iskola. 
A Közép-dunántúli Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízjogi 
üzemeltetési engedélyt adott ki a szabadegyházi szennyvíztisztítóra.  
A Fejérvíz Zrt. egy 2005. évi iskolai vízdíjat kéri befizetni, 160 E Ft-ot. Utánanéztek, és 
valóban nem fizette ki az iskola. Pedig akkor még az iskolában volt a könyvelés, a 
gazdálkodás! Ma érkezett szintén a Fejérvíz Zrt-től, hogy 2006-ban nem lett kifizetve egy 
számla a Sportkörnek, kettő pedig az óvodának. Folyamatban van az egyeztetés. 
 
Somogyi Józsefné elővásárlási ajánlata 
 
Somogyi Józsefné Komáromi u. 19. sz. alatti lakos felajánlotta ügyvéden keresztül a Kati büfé 
megvásárlását, mint elővételi jogosultnak, illetve kéri, hogy a testület vonja vissza a 
felépítmény fennmaradására vonatkozó határozatot. Javasolta, hogy a testület nem kíván élni 
elővásárlási jogával, illetve a fennmaradási engedélyét továbbra is fenntartja az épületre. 
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem 
volt. Szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

61/2009 (IV. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az 1009/A hrsz.-ú ingatlan elővételi jogáról, korlátozásról. 
 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem él elővételi 

jogával az 1009/A hrsz. alatt feltüntetett felépítményre. Továbbra is 
fenntartják az 1009/A hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó előírásokat, bontási 
kötelezettséget. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Bognár Attiláné kérelme 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Bognár Attiláné a Széchenyi u. és 
az Árpád u. közötti rétet bérli az önkormányzattól. A terület egy része vizes, ezért kéri a 
bérleti díj csökkentését, és kéri figyelembe venni a terület letakarítását. 
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Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy akkor kellett volna erről beszélni, amikor kivette 
a területet bérbe. Sajnálják, de nem tudnak kedvezményt adni. Ha nem kell a terület, akkor fel 
kell mondani a bérletet. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy a területet megtekintette mielőtt bérbe 
vette, és így neki megfelelt. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a térképen megnézték, és nem a tejes területre 
fizetnek bérleti díjat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy az önkormányzatnak nincs 
módjában ezt elengedni, hiszen amikor bérleménybe vette a területet, megtekintett állapotban 
tette ezt. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a kérelem elutasítását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

62/2009 (IV. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Bognár Attiláné kérelméről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének nincs módjába 

elengedni a Széchenyi és az Árpád utca közti rét bérleti díját. A bérbe vevő 
megtekintett állapotban vette bérleménybe és csak a terület egy része került 
beszámításra. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
 
Silver Rose Dance Team Sárosd kérelme 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Mazsorett csoport támogatási 
kérelemmel fordult a Művelődési Bizottsághoz. A bizottság megtárgyalta és javasolja a 
támogatást olyan formában, hogy pl. a botot megvásárolják, de az önkormányzat tulajdonában 
maradnak, a Művelődési Ház eszközei közé bevételre kerülnek és használatra kiadja név 
szerint szülőnek ezeket az eszközöket. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy támogassák a Mazsorett csoportot. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen abban maradtak, 
hogy összehívnak a „régi” szülőkkel egy szülői értekezletet és azt kérik tőlük, hogy a 
gyerekeknél lévő olyan ruhát, amit a korábbi a támogatási pénzekből készítettek, adják vissza 
az önkormányzat tulajdonába. Javasolta, hogy vegyék meg a zászlóforgató rudat minden 
gyereknek, ami az önkormányzat tulajdona lenne, és használatra kapnák meg a csoport tagjai. 
Szavazás a javaslatról. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
9 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
1 tartózkodással 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

63/2009 (IV. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Mazsorett csoport támogatásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Silver 

Rose Dance Team Sárosd (Mazsorett csoport) működését, úgy hogy a 
zászlóforgató rudakat megvásárolja a Művelődési Ház részére. A tartósan 
használatos eszközöket az intézmény nyilvántartásba veszi, használatra név 
szerint kiadja a Mazsorett csoport tagjainak. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
Vagyonbiztosítás 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a biztosítási alkusz céghez 
beérkezett ajánlatokat mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Átadta a szót 
a bizottság elnökének. 
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy megtárgyalta a 
bizottság, de nem hozott határozatot, csak szóbeli megegyezés történt. E szerint a Groupama 
Garancia Biztosító ajánlatát javasolják elfogadni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az ajánlatokban - a 12 lakásos 
bérházon kívül, amelyre más biztosítónál lett kötve biztosítás, és az évfordulója ősszel van - 
mindegyik önkormányzati épület bent van. Csak fordulónappal lehet biztosítási szerződést 
felmondani, ami április 30. Jelenleg is a Groupanával van szerződésünk. Megkérdezte, hogy 
ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette 
fel a Groupama-Garancia Biztosító ajánlatának elfogadását, a biztosítási szerződés 
megkötését. 
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

64/2009 (IV. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Vagyon és felelősségbiztosításról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítására és a felelősség biztosításra a 
Groupana-Garancia Biztosító ajánlatát fogadja el. Felhatalmazzák a 
polgármestert az új biztosítási szerződés aláírására. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2009. április 30.  
 
Védőoltásra pályázatról 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Takács Istvánné képviselő, mint az 
iskola gyermekvédelmi felelőse adott be egy kérelmet, amit most kaptak meg. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy pályázatot szeretnének beadni ingyenes 
méhnyakrák elleni vakcinára. A pályázathoz nemcsak a szülők nyilatkozatát, hanem az 
oltásokat beadó oltóorvos együttműködési nyilatkozatát is csatolni kell. A gyermekorvos a 
nem kötelező védőoltások beadásáért 1000 Ft díjat kér. Azt kéri, hogy a testület írásban 
vállaljon felelősséget, amelyben biztosítja a gyermekorvost, hogy megfizeti számára azon 
gyermekek oltási díját, akiknek a szülei nem tudják kifizetni a felmerülő oltási költséget. Az 
oltóorvos nyilatkozata nélkül nem vehetnek részt a pályázaton. Korábban is pályáztak, de 
akkor nem nyertek. Ha van ilyen lehetőség, akkor ezt ki kell használni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy meg kell keresni a gyerekorvost, 
hogy engedje el az oltási költséget. Ha nem, akkor az önkormányzat átvállalja. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy ne írjanak a gyerekorvosnak. Ha egy 
gyerekorvosnak ilyen gondolatai vannak, nem érdemel a testülettől egy levelet. Javasolta, 
hogy az oltási költséget fizesse ki az önkormányzat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a következő testületi ülésen 
számolnak be az orvosok, akkor meg lehet kérdezni ezt a problémát is. Javasolta, hogy a 
testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy adjon nyilatkozatot az oltási költségek 
kifizetésére. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett a felhatalmazással. 
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Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy fent van interneten mint Sárosd 
nevezetessége a Sallay László kovácsműhelye. A boltban érdeklődtek, hogyan lehetne 
bemenni megnézni. Beszélni kellene esetleg a családdal, hogy adjanak egy kulcsot az 
önkormányzatnak a műhelyhez, vagy kiírni egy elérhetőséget. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy meg lehet oldani, ha a család is 
belemegy ebbe. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy amikor tavaly legutoljára járt a betörés után a 
műhelyben, az teljesen üres, ami megmaradt, azt elvitte a család.  
 
Pályázatok benyújtásáról 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy lenne egy pályázati lehetőség a Sportklubnak, az 
öltöző felújítására, de csak az önkormányzat pályázhat. 100 % a támogatás, de az ÁFA-t ki 
kell fizetni. Ezt magára vállalja a Sportklub. Nagyon rossz állapotban van az öltöző.  
A homlokzat nem változna, teljes belső felújítás, külső hőszigetelés, esetleg nyílászáró csere 
lenne. Ebből az alapból nyertek az edzőpályára is támogatást. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Javasolta, hogy támogassák a pályázat beadását, de minden 
felmerülő költséget a Sportklub vállaljon. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a focipályánál lévő 
öltöző felújítására pályázat beadását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

65/2009 (IV. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A sportöltöző felújítására pályázat benyújtásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt 

be a Sárosd, Hantosi u. 30. sz. alatti sportöltöző felújítására, korszerűsítésére 
bruttó 7.646.400,- Ft támogatási összegre. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2009. április 24. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Lehet anyagra, cserépre pályázni a 
Wienerbergernél, az óvodai felújításhoz. Ha sikeres a pályázat, akkor el kell szállítani az 
anyagot, és nyilatkozni kell arról, hogy a beépítését mennyi időn belül vállalják. Javasolja a 
pályázat beadást. 
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

66/2009 (IV. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Jövővár pályázat benyújtásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt 

be a Sárosdi Napraforgó Művészeti Modell Tagóvoda tetőhéjazat cseréjéhez 
és homlokzati hőszigeteléséhez szükséges anyagok biztosítására. A beruházás 
bruttó értéke: 7,9 M Ft A benyújtandó pályázat értéke: 3,2 M Ft.  
A beruházáshoz szükséges munkadíjakra - önerőként – 4,3 M-Ft-ot 
biztosítanak a költségvetési tartalékalapból. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2009. április 22. 
 
 
Telek László a Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondta, hogy azon a testületi 
ülésen nem tudott részt venni, amikor a bizottságok beszámolója volt. A beszámolót most 
tenné meg. A Településfejlesztési Bizottság 2008-ban egyszer ülésezett, április 3-án. Ezen az 
ülésen napirendi pont volt a helyi természeti értékek védelembe vétele, a helyi állattartási 
rendelet felülvizsgálata, az önkormányzati ingatlanok hasznosítása. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  
A Képviselő-testület egy kérelmező részére első lakáshoz jutók támogatását állapított meg. 
A Képviselő-testület a Sárosd, Béke tér 1. sz. alatti bérházban lévő bérlakást nem adja bérbe. 
 
 
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 
 
 
 
Takács Istvánné Zsigmondné Kovács Margit 
 hitelesítő hitelesítő 
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