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Az ülés megnyitása 

 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Telek László, Mrázik Sándor és 
Pribék Ferenc képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Megkérdezte, hogy 
az ismertetett napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata? 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni a faluközpontban 
lévő bodzagyűjtéssel kapcsolatban.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy az iskolai munkaszervezéssel kapcsolatban lenne 
kérdése az egyebekben. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a temetővel és a gyógyszertárral kapcsolatban 
lenne kérdése az egyebekben. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Hírlapban a 
Sárosdról megjelent két cikkel kapcsolatosan szeretne kérdezni az egyebekben. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontokat az 
elhangzottakkal kiegészítve. 
 
A képviselő-testület 8 igennel egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Új tornaterem építésével kapcsolatos pályázat közbeszerzési eljárásában döntések 
meghozatala. 
 
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
3./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról. 
 
4./ Belső ellenőri jelentések megvitatása. 
 
5./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. 
 
6./ Képviselő-testület II. félévi ülésterve. 
 
7./ Beszámoló a SÁROSD NAPOK-ról. 
 
8./ Tájékoztató a csatorna érdekeltségi hozzájárulásokról. 
 
9./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről. 
 
10./ Egyebek. 
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Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Zsigmondné Kovács 
Margit és Horváth Gábor József képviselő-testületi tagokat javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 8 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 

1. 
Új tornaterem építésével kapcsolatos pályázat közbeszerzési eljárásában döntések 

meghozatala 
 
Dr. Littmann Éva közbeszerzési tanácsadó: Elmondta, hogy lebonyolódott az új 
közbeszerzési eljárás, ami a tornaterem építésére, illetve az iskola épület-felújítására és 
hőszigetelésre vonatkozott. A beruházásnak a becsült értéke nettó 166.622.881 Ft. Határidőre 
8 ajánlattevő adott be ajánlatot. (Az eljárás értékeléséről szóló összefoglaló a jegyzőkönyv 
mellékletéhez csatolva.) A legjobb ajánlati árat a FIVILL 2000 Kft. és a Fejérduna-Ép Kft. 
adta, nettó 161.577.818 Ft-ot. A második legjobb ajánlatot Kaefer-Heibl Isoliertechnik Kft. 
adta, nettó 164.950.000 Ft-ot. A harmadik legjobb ajánlatot az EUDEAL Plusz Kft. adta, 
nettó 168.801.888 Ft-ot. A Fodor és Molnár Kft. nettó 180.000.000 Ft-os, az Ecotech’97 Kft. 
nettó 182.989.512 Ft-os, a SZÉPHÁZ Kft. nettó 203.482.030 Ft-os, az ALAP-ÉP Kft. nettó 
178.973.971 Ft-os, az Alteon Kft. nettó 172.301.305 Ft-os ajánlatot adott. 
Az ajánlatokat, mivel hiánypótlási lehetőséget kötelező biztosítani, hiánypótlási szempontból 
átnézték. Ma volt a határidő a hiánypótlásra, amit mindegyik ajánlattevő beadott. Ezután lehet 
megvizsgálni azt, hogy az ajánlatok érvényesek-e.  
A FIVILL 2000 Kft. és a Fejérduna-Ép Kft. ajánlata érvénytelen a következők miatt: a Kbt. 
88.§ (1) bekezdése f) pontja alapján, mivel az ajánlattevő ajánlatait nem egybecsomagolva 
nyújtotta be, és az ajánlattevő nem nyújtott be a referenciákra vonatkozóan megfelelő tartalmú 
nyilatkozatot. 
A Fodor és Molnár Kft. ajánlata érvénytelen a következők miatt: a Kbt. 88.§ (1) bekezdése f) 
pontja alapján, mivel az ajánlattevő az ajánlati ártól eltérő árat szerepeltet a költségvetési 
főösszesítőben. 
A SZÉPHÁZ Kft. ajánlata érvénytelen az alábbiak miatt: a Kbt. 88.§ (1) bekezdése f) pontja 
alapján, mivel az ajánlattevő által megadott végszámla összege a vállalkozási díj 20%-ánál 
kevesebb, és érvénytelen az ajánlat a Kbt. 88.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel 2008. 
évben a saját tőke összege kisebb a jegyzett tőke összegénél. 
Javasolta az ALAP-ÉP Kft, az Alteon Kft. az Ecotech’97 Kft., az EUDEAL Plusz Kft., és a 
Kaefer-Heibl Isoliertechnik Kft. ajánlatát érvényessé nyilvánítani. 
Javasolta az EUDEAL Plusz Kft. ajánlatában található számítási  hibát a Kbt. 84. §-a alapján 
az alábbiak szerint javítja ki: 
Alapadatok az ajánlatban : 
Ajánlati ár: 
Nettó 168 801 888 Ft. 
ÁFA      33 760 378 Ft. 
Bruttó  202 562 266 Ft. 
Összesített ellenérték helyesen: 
Nettó 168 801 888 Ft. 
ÁFA      42 200 472 Ft. 
Bruttó  211 002 360 Ft. 
Javasolta az eljárás nyertesének a Kaefer-Heibl Isoliertechnik Kft-t kihirdetni. 
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A felhívásban szerepelt, hogy az ajánlatkérő az eredményhirdetésen kihirdethet  
2. legkedvezőbb ajánlattevőt. Időközben megjelent a Közbeszerzési Tanácsnak egy 
útmutatója, amelyben szerepel, hogy az ilyen egyszerű eljárások esetében ez nem 
alkalmazható. A felhívás megjelentetésekor ezt a kitételt nem húzták ki, és nem kifogásolták. 
Az eredményhirdetésen fel kell hívni a nyertest, hogy a szükséges igazolásokat 8 napon belül 
csatolja be. Az útmutató alapján, ha a nyertes nem, vagy nem jó igazolásokat csatol, akkor 
nem tudnak mit tenni. A Bíráló Bizottság a testületi ülés előtt tartott egy ülést, és ők is ezeket 
a döntéseket javasolják meghozni. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő 17 óra 20 perckor megérkezett. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy nem kockáztathatják a munka megkezdését. Az a 
véleménye, hogy a formai hibás pályázatokat ki kell zárni, nem szabad figyelembe venni. A 2. 
legjobb ajánlatot adó kihirdetésével kapcsolatban az a véleménye, hogy az állásfoglalás 
önmagában nem törvény, akkor sem, ha a Közbeszerzési Tanács adja ki. Ha nem tiltja a 
törvény, hogy 2. legjobb ajánlatot adót hirdessenek, akkor lehet hirdetni. Ha most nem tudják 
megkezdeni a beruházást, akkor az egész pályázat el fog úszni. 
 
Dr. Littmann Éva közbeszerzési tanácsadó: Elmondta, hogy a közbeszerzési eljárásban 
annyiban lehet eltérni a törvényi előírásoktól, amit a törvény megenged. A törvény nem 
nevesíti, hogy a 2. legjobb ajánlatot adót is lehet hirdetni, ezt az egyszerű eljárásba nem 
emelték át. A Közbeszerzések Tanácsa ha azt mondja valamire, hogy ez van, hiába nem 
jogalkotási szerv, de a Kbt. feljogosítja, hogy ilyen útmutatásokat adjon. Ismertette a 
határozati javaslatot. Javasolta még beleírni, hogy a testület felhatalmazza a polgármestert 
szerződés megkötésére, miután a Bíráló Bizottság megvizsgálta a beadandó nyilatkozatokat, 
és rendben találta. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogy muszáj beleírni, hogy nem hirdetnek 2. 
legkedvezőbb ajánlatot tevőt? 
 
Dr. Littmann Éva közbeszerzési tanácsadó: Válaszolt, hogy igen, mivel a felhívásban 
szerepel. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy a testület nem hirdet  
2. legkedvezőbb ajánlattevőt, mivel a 2. legkedvezőbb ajánlati ár meghaladja a rendelkezésre 
álló összeget. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel az ismertetett határozati javaslatot az elhangzott 
kiegészítésekkel. 
 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
 
egyhangúlag 9 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
108/2009 (VII. 30.) számú 

 
H a t á r o z a t a 

 
Döntés közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában 

 
  
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közösen egy-másért” - avagy 
társuló intézmények infrastrukturális fejlesztése projekt megvalósítása tárgyában indított 
közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi, közbeszerzési eljárást lezáró döntéseket: 
 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Dr. Littmann Éva hivatalos közbeszerzési tanácsadó által 
ismertetett eljárás értékeléséről szóló összefoglalót, és a Bíráló Bizottság elnökének 
beszámolóját a Bíráló Bizottság 2009. július 30.-án megtartott üléséről. 
 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az alábbi ajánlattevők ajánlata érvénytelen: 
- A FIVILL 2000 Kft. ( 2440 Százhalombatta, Halász u.11.) és a Fejérduna-Ép Kft. ( 2400 
Dunaújváros, Béke tér 3.)  közös ajánlattevők ajánlata érvénytelen a Kbt. 88.§ (1) bekezdése 
f) pontja alapján, mivel az ajánlattevő ajánlatait nem egybecsomagolva nyújtotta be, és az 
ajánlattevő nem nyújtott be a referenciákra vonatkozóan megfelelő tartalmú nyilatkozatot. 
- A Fodor és Molnár Kft. ( 7000 Sárbogárd, Tinódi út 43/B) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a 
Kbt. 88.§ (1) bekezdése f) pontja alapján, mivel az ajánlattevő az ajánlati ártól eltérő árat 
szerepeltet a költségvetési főösszesítőben. 
- A SZÉPHÁZ Kft. ( 8000 Székesfehérvár, Honvéd u.1) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a 
Kbt. 88.§ (1) bekezdése f) pontja alapján, mivel az ajánlattevő által megadott végszámla 
összege a vállalkozási díj 20%-ánál kevesebb, és érvénytelen az ajánlat a Kbt. 88.§ (1) 
bekezdése e) pontja alapján, mivel 2008. évben a saját tőke összege kisebb a jegyzett tőke 
összegénél. 
 
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes: 
- ALAP-ÉP Kft. 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 10. 
- Alteon Kft. 8000 Székesfehérvár, Berényi u.72-100. 
- Ecotech’97 Kft. 8142 Úrhida, Kossuth u.113. 
- EUDEAL Plusz Kft. 8000 Székesfehérvár, Martinovics u.3. 
- Kaefer-Heibl Isoliertechnik Kft.  6070 Izsák, Orgoványi út 041/11. 
 
4. A Képviselő-testület az EUDEAL Plusz Kft. ajánlatában található számítási  hibát a Kbt. 
84. §-a alapján az alábbiak szerint javítja ki: 
Alapadatok az ajánlatban : 
Ajánlati ár: 
Nettó 168 801 888 Ft. 
ÁFA      33 760 378 Ft. 
Bruttó  202 562 266 Ft. 
Összesített ellenérték helyesen: 
Nettó 168 801 888 Ft. 
ÁFA      42 200 472 Ft. 
Bruttó  211 002 360 Ft. 
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5. A Képviselő-testület akként határoz, hogy az eljárás nyertese a Kaefer-Heibl Isoliertechnik 
Kft.  (6070 Izsák, Orgoványi út 041/11.) ajánlata nettó 164 950 000,-Ft ajánlati árral. 
 
6. A Képviselő-testület második legkedvezőbb ajánlatot tevőt nem hirdet ki, tekintettel arra, 
hogy a második legkedvezőbb ár meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét. 
 
7. A Képviselő-testület felhatalmazza Lehotainé Kovács Klára polgármestert, hogy a fenti 
döntéseknek megfelelően az ajánlatok értékeléséről szóló összegezést készítse el, az eljárás 
eredményét hirdesse ki, és hívja fel a nyertes ajánlattevőt a kizáró okokkal kapcsolatos 
igazolások nyolc napon belüli csatolására. 
 
8. A Képviselő-testület felhatalmazza Lehotainé Kovács Klára polgármestert, hogy 
amennyiben a nyertes ajánlattevő által becsatolt igazolásokat a Bíráló Bizottság megfelelőnek 
találja, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 2009. augusztus 10.-én kösse meg. 
 
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
Határidő:folyamatos, szerződéskötésre 2009. augusztus 10. 
 

 
2. 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta az 57/2009 (IV. 16.) sz. határozattal 
kapcsolatban, amit már többször módosítottak, hogy 13 év lenne a futamidő 3 év türelmi 
idővel és 10 éves futamidővel, de a határozatba 10 év futamidő került be, amibe beleszámít a 
3 év türelmi idő is. Ez módosítva lett a határozatban, kérte ennek tudomásulvételét.  
23 M Ft hitelt kértek, de látva, hogy nem biztos, hogy beleférnek a 166 M Ft-ba, ezért 31 M 
Ft-ot kértek. Mostanra kiderült, hogy az ÁFA emelést kompenzálják, ezért elegendő lesz a  
23 M Ft hitel. Javasolta új határozat meghozatalát, és az eddigi határozatok hatályon kívül 
helyezését. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Nem volt. Szavazás a 23 M Ft-os hitelfelvételről a tornaterem építésének önrészére, 
és határozatok hatályon kívül helyezéséről. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
egyhangúlag 9 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
109/2009 (VII. 30.) számú 

 
H a t á r o z a t a 

 
Pályázati önrészhez hitel felvételéről 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási 

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

 
 A hitel futamideje 13 év, három év türelmi idővel. 
 
 Az Önkormányzat a hitelt legkésőbb 2022 -ig visszafizeti. 
 
 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. 

 
 A következő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat ajánlják fel 

biztosítéknak (ingatlanfedezetnek): 
 
 - Sárosd, Szabadság tér 3.    hrsz.: 53/2 
 - Sárosd, külterületi szántó  hrsz.: 0351/38 
 
 Az Önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá (1990. évi 

LXV. törv. 88. §-a). 
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – a jegyző 

ellenjegyzésével történő - kötelezettségvállalásra. 
 
 A Képviselő-testület egyidejüleg hatályon kívül helyezi az 57/2009 (IV. 16.) 

számú, a 89/1/2009 (VI. 04.) számú, és a 100/2009 (VI. 11.) számú 
határozatát. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
                          Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: folyamatos 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta a 67/2009 (IV. 16.) sz. határozathoz 
hozzáfűzte, hogy a lakbérhátralékos bérlők kiköltöztek a 12 lakásos házból, de a kulcsot még 
nem adták le, mert még nincs kimeszelve. Amíg le nem adják a kulcsot, addig fizetni kell a 
lakbért is. A 80/2009 (V. 18.) sz. határozattal kapcsolatos közbeszerzési eljárást 
eredménytelenné nyilvánították, mivel nem nyertek a pályázaton az óvodai felújításra. 
Októberben lehet beadni pályázatot nyílászárók cseréjére és hőszigetelésre. Szeptemberben 
tudnak dönteni arról, hogy adnak-e be pályázatot. 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:  
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
110/2009 (VII. 30.) 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  
 
 

3. 
Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót mindenki megkapta. Az átmeneti segélyeknél a kamatmentes 
kölcsön összege csak 40 E Ft, véletlenül belekerült a tavaly decemberben megállapított 
összeg. Ezt a kölcsönt egy iskolai dolgozó kapta, mivel túl bonyolult lett volna, hogy fizetési 
előleget kérjen, és mindössze két hónapra volt szüksége erre az összegre, ezért így intézték el. 
5 köztemetés van beírva a tájékoztatóba, de egy köztemetést visszatérítette az egyik családtag. 
A 200 E Ft-os kamatmentes kölcsön is temetés, amit 12 hónap alatt fognak visszafizetni az 
érintettek. A köztemetések nagy része szociális otthoni elhunyt temetése. Nagyon sok a segély 
előleg. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az Államigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatalának van egy állásfoglalása arról, hogy a jegyzőnek meg kell állapítani előleget, 
ha a rendszeres segélyből vagy munkabérből kérnek előleget. Nem tagadhatja meg az 
előleget, mert a jogszabály nem teszi lehetővé, hogy elutasítsa a kérelmet. Ehhez a fedezetet 
előre nem biztosítja senki, majd később megkapja az önkormányzat. 
 
Takács Istvánné a Szociális Bizottság elnöke ismertette a az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló tájékoztatót. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a beszámolókkal kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
Szavazásra tette fel a beszámolók elfogadását. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
1 fő nem vett részt a szavazáson 
 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
111/2009 (VII. 30.) számú 

 
H a t á r o z a t a 

 
Az átruházott hatáskörben végzett munkáról szóló beszámolóról 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

átruházott hatáskörben végzett munkáról szóló beszámolókat. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal. 
 
 

4. 
Belső ellenőri jelentések megvitatása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy most készült el a tavaly novemberi 
vizsgálat jelentése és az idei iskolai és óvodai élelmezés ellenőrzésének a jelentése is. 
Mindegyik jelentésnek az összegzését küldtük ki írásban, a másik részt pedig e-mailben. Az 
iskolai konyhánál elég nagy eltéréseket találhattak a táblázatokban. Most is azt javasolták a 
belső ellenőrök, hogy lehetne olyan programot vásárolni, ami a kalkulációt segítené. A 
számlázó programot, amit megvásároltak, szeptembertől mindenképpen használni kell. A 
2008/2009 tanévre nem volt ideje a programot készítőnek, hogy beüzemelje és az oktatást 
megtartsa. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy talán Horváth Gábor József képviselő szorgalmazta, 
hogy együtt rendeljen a két konyha árut. Az iskolai konyhánál hónapokig nem tudják követni, 
amit a boltban vásárolnak. Legyen vezetve, hogy mit hoznak el a boltból. 30-40 %-os eltérést 
hoztak ki, ez nagyon sok. Kell egy egységes szakácskönyvet készíteni, amiből főznek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy van szakácskönyv, ami át lett adva 
az önkormányzatnak. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy 12 kg hús helyett 14 kg lett 
vételezve, ez nem olyan nagy eltérés. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ez az eltérés hús esetében 2000-
2500 Ft-ot jelent. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy a százalékos eltérést mondta. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogyha elkészül egy étlap, ahhoz meg 
tudják rendelni a szükséges árumennyiséget. Azt látja, hogy elég gyakran volt a helyi boltból 
vásárolva és nem meghozatva. Október óta kérte a jegyzőt a norma szerinti ellenőrzésre, 
vizsgálatra. Mindkét helyről be kell kérni, hogy hány gyerek van beírva, hányan ebédelnek 
még, és adják le, hogy milyen nyersanyagokat adtak ki és mennyit. Így le lehet ellenőrizni, 
hogy stimmel-e a kiadás vagy nem. Ezt minden hónapban el kellene végezni. A belső 
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ellenőrök leírták, hogy milyen intézkedéseket kell tenni. Az óvodai konyhánál úgy van, hogy 
figyelemmel kísérik, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközből kijön-e a napi étkezés vagy 
nem. Mind a két élelmezésvezető megkapta a teljes belső ellenőri anyagot, és az óvodai 
élelmezésvezető reagált rá. Két számláról azt írták, hogy nem volt megfelelő. Megmutatta a 
számlákat és semmi hiba nem volt rajtuk. 50 E Ft feletti rendelés esetén írásban kellene 
rendelni és a polgármesternek alá kellene írni. Nagyon ritkán fordul elő 50 E Ft feletti 
megrendelés. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a korábbi években az volt a gyakorlat, hogy 
havonta végeztek leltárt különböző árucikkekre, így azonnal kijött, hogyha a legkisebb eltérés 
is volt. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy naprakész legyen az árukészlet. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy az élelmezésvezető nézze meg a számlát, 
hogy jó-e. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azt a hivatalnak kell megnézni 
kifizetés előtt. A könyvelőnek kell látni, hogy jó-e a számla vagy nem.  
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy az élelmezésvezető a szállítólevéllel 
hasonlítsa össze a számlát. Javasolta, hogy amit a belső ellenőrök, és amit a polgármester 
asszony javasolt, azt el kell végezni. 160 E Ft-ért kapnak 2 db digitális mérleget, ezek 
megvásárlását oldják meg.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az iskolai pályázatban bent van a 
digitális mérleg. Az óvodai konyha pedig rendelt irodaszereket attól a cégtől, amellyel az 
óvoda kapcsolatban van, és ajándékba adtak egy digitális mérleget, ami 5 kg-ig mér.  
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy a nyersanyag kiszámításánál tud segíteni a 
nővére, mert ő használ ilyen programot. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nem tud segíteni, mert más 
kalkulációval dolgoznak Javasolta, hogy azt írják le, hogy az óvodai élelmezésvezetőnek 
megköszönik a munkáját. Az óvodai konyhán végül is hiányosságokat nem találtak. A leírt 
hiányosságok megszüntetését 30 napon belül meg kell tenni és rendszeresen, havonta 
ellenőrizni kell. Az ellenőrzés jegyzői hatáskör. Minden rendelést vezetni kell, és 
naprakésznek kell lenni. Egy hónapra előre állítsanak össze étrendet, így előre ki lehet 
számolni, hogy mi kell. Csökkentsék, vagy szüntessék meg az ad-hoc vásárlást. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy előre nem tudják, hogy mennyi 
gyerek lesz adott napon. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy amelyik szülő nem jelentette be, 
hogy a gyereke hiányzik, annak ki kell fizetni az étkezést.  
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy két konyha van, és nyáron csökkentett 
üzemmódban működnek, csökken a bevétel, de a személyi bérek nem. Javasolják ennek a 
felülvizsgálatát. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy most is egyedül főzött az oviba az 
alkalmazott, a többiek szabadságon vannak. Az idősebb dolgozóknak szabadságokat is alig 
tudják kiadni. 
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem 
volt. Szavazásra tette fel, hogy a szeptemberi testületi ülésen beszámolnak arról, hogy milyen 
intézkedési tervet készítettek (havonta ellenőrzik a normákat és a receptkönyv betartását, az 
adminisztrációt pontosítani kell). A helyi vásárlásokat meg kell szüntetni, vagy minimálisra 
csökkentetni. Be kell vezetni a havi étrendet. Az ellenőrzésekért a jegyző a felelős. Az óvoda 
élelmezésvezetőjének a munkáját megköszönik. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
 
egyhangúlag 9 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

112/2009 (VII. 30.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A belső ellenőri jelentésekről 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a belső 
ellenőri jelentéseket. 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteni, a 
hiányosságokat meg kell szüntetni. A konyhák adminisztrációját pontosabban 
kell végezni. A helyi boltokban a vásárlásokat meg kell szüntetni, be kell 
vezetni a havi étrendet. Havonta ellenőrizni kell az iskolai és óvodai konyhán 
a normákat a receptkönyvek betartását, a készleteket.  

       Megköszönik az óvodai élelmezésvezető precíz munkáját. 
 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző  
 Határidő: szeptemberi Kt. ülés, folyamatos 
 
 
Mrázik Sándor képviselő 19 órakor megérkezett. 
 
 

5. 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy Hantos Község döntött a körjegyzőségből való 
kiválásról, ezért december 31-i hatállyal az érintett pontokat módosítani kell. Valamint azért 
szükséges még az alapító okirat módosítása, hogy megfeleljen a jogszabályoknak.  
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Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy van néhány olyan kötelező feladat a jelenleg 
érvényben lévők között, ami kikerül ebből a körből. A sportintézmények, sportlétesítmények 
működtetése, és az iskolai közétkeztetés. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezek benne vannak. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a jelenleg érvényben lévőben a kötelező feladatok 
között vannak, de a 2010. január 1-től a kiegészítő tevékenységek közé fog kerülni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 2. oldalon a 4.2 és 4.3 sorszám 
alatt bent van az iskolai, óvodai étkeztetés. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a szakágazati besorolások változtak. Lehet, hogy a 
sportintézmények, sportlétesítmények működtetése, mint szakágazat megszűnt, ennek utána 
fog nézni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy a testület fogadja el, ami a 
körjegyzőségre vonatkozik módosítás, és kérik megnézni, hogy a sportintézmények, 
sportlétesítmények működtetése feladat hova került. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Javasolta elfogadni a kiegészítő és kisegítő tevékenységekre 
vonatkozó módosítást is. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratának módosítását az előterjesztés szerint, és kérik megnézni, hogy a sportintézmények, 
sportlétesítmények működtetése feladat hova került. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  

 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

113/2009 (VII. 30.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról  
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
jóváhagyja Sárosd Nagyközség Polgármesteri Hivatala alapító okiratát, az 
írásos előterjesztés és kiegészítés alapján. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: azonnal 
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(Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
 
 
 
 

6. 
Képviselő-testület II. félévi ülésterve 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy kicsit zsúfolt lesz a szeptember 
eleje. El kell fogadni az I. félévi költségvetési beszámolót szeptember 15-ig. Tavaly is 
novemberben volt a közmeghallgatást. A tornaterem építéséről természetesen minden testületi 
ülésen beszámolnak. Megkérdezte, hogy az üléstervvel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a II. félévi üléstervet. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

114/2009 (VII. 30.) számú 
 

H a t á r o z a t a 

A Képviselő-testület II. félévi üléstervéről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

II. félévi üléstervet. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 

 
7. 

Beszámoló a SÁROSD NAPOK-ról 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a listában nem szerepel az az 
összeg, amit a Művelődési Bizottság biztosított a Lovas Egyletnek, és még szerzői jogdíjat is 
kell fizetni. Nagyon elégedetlen volt a büfével. A diszkó alatt elfogyott az ital, szombat este 7 
órakor pedig már nem volt étel. Ne erőszakolják rá senkire a büfét, ha a sárosdi vállalkozók 
kéretik magukat, nem vállalkoznak rá, akkor kell hívni vidéki vállalkozót. Ez is hozzátartozik 
ahhoz, hogy milyen kép alakul ki a rendezvényről. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy voltak hibák, nyilvánvaló ebből is próbálnak tanulni. 
Nem látták előre, hogy a büfés idejön, és nem tud árulni, ez a saját sara. Megköszönte 
mindenkinek, aki valamilyen módon részt vett a lebonyolításban, szervezésben. Ide sorolja a 
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közmunkásokat is. Jól sikerült a rendezvény a szerényebb körülmények ellenére is. Egy 
tartalmas, maradandó napot tudtak rendezni.  
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy a Lovas Egylet az anyagi helyzet miatt nem 
hivatalos versenyt rendezett, hanem edzés jellegű bemutatót. Ezt elmondta tájékoztatásul 
Kunos Attilának, aki a versenybíró szokott lenni. Ennek ellenére Kunos Attila mindent 
megpróbált elkövetni, hogy megakadályozzák a sárosdi lovasversenyt. Akit felkértek 
versenybírót, nem merte levezetni a délutáni programot, mert megfenyegette Kunos úr. 
Minden évben a sárosdi lovasnap előtti napra versenyt szervez. Mindezek ellenére egy nagyon 
jó hangulatú, nagyon jó látogatottságú versenyt tudtak rendezni. A versenyzők is elégedetten, 
jó szájízzel mentek el.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy minden évben kifogásolta neki 
Kunos Attila, hogy a sárosdi pálya nem megfelelő. Úgy tűnik a kistelepülések versenyeit 
ellehetetlenítik.  
 
Végh László képviselő: Javasolta, hogy vagy az önkormányzat, vagy a polgármester ezt a 
felvetést a Lovasszövetségnek el kellene juttatni. Lehet, hogy nem érnek el vele semmit. Egy 
levelet megérne. Segítséget kérnénk abban, hogy az Imre István Díjugrató versenyt továbbra 
is meg tudják szervezni a Sárosd Napok keretében. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy ugyanezt látja a labdarúgásban. Itt pénzek, 
érdekek vannak a háttérben, jól tudják, hogy darázsfészekbe nyúlnak. Az a megoldás, hogy 
ennek ellenére megtartják a versenyt. Írják le a felvetésüket, hallassák a hangjukat. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a Jakab János Emlékversenyről sokkal jobb híreket 
tud mondani. A horgászversenyt a megyei szövetség 100 E Ft-tal támogatta. 87 induló volt, és 
kb. 200-250 fő fordult meg a tó körül, olyanok is, akik még sosem voltak kint. A 
közmunkások nagyon szépen lekaszálták a tó környékét. Most vasárnap a családi napot 
rendezik meg. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az idén tényleg nagyon flottul 
lezajlott a Sárosd Napok. A képviselőknek is köszöni a közreműködést, és a külsős bizottsági 
tagoknak, és mindenki másnak, akik részt vettek. A Kisbíró csak szeptemberben jelenik meg, 
de azt is bele kell tenni, hogy köszönik azoknak a támogatását, akik valamilyen 
adományokkal hozzájárultak a Sárosd Napokhoz. Kérte az egyesületeket, hogy írják össze, 
hogy kik támogatták a rendezvényeket. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Javasolta, hogy írják bele a Kisbíróba azokat is, akik 
az alkotótábort támogatták. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azt majd megteszik az alkotótábor 
szervezői, az nem az önkormányzat dolga. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy az idei szervezést kellene folytatni. Jó volt így, hogy 
kezdődtek a programok a lovasnappal, aztán az alkotótábor jött, és végül a Sárosd Napok. 
Korábban kicsit ütötte egymást a lovasnap és a horgászverseny. Az alkotótábori programok is 
megjelentek a Sárosd Napok plakáton, és így többen vettek részt azon is. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy esetleg Sárosdi Hét lehetne, nem 
Sárosd Napok. Javasolta, hogy köszönjék meg minden szervezőnek és segítőnek a Sárosd 
Napokon való aktív részvételt.  
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

115/2009 (VII. 30.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A SÁROSD NAPOK-ról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni a 

SÁROSD NAPOK előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában részt 
vevők munkáját, a támogatók segítségét. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő:azonnal  
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal tudomásul vette a beszámolót. 
 
 

8. 
Tájékoztató a csatorna érdekeltségi hozzájárulásokról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a tájékoztatót mindenki megkapta. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy vannak olyanok, akik a tudtunk szerint eladták 
az ingatlanukat, amelyre ez a tartozás fennáll. A vételárból az önkormányzat nem kapott 
pénzt, mivel nem volt meg a tulajdoni a lapon a bejegyzés a tartozásról. Mi ennek az oka, 
hogy nincsenek meg ezek a bejegyzések, hogy az önkormányzat megkapja ami jár neki? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ennek az okát a tájékoztató elején írta le, és 
pontosan idézte a jogszabályt. Korábban is ezt mondta, amikor ez felmerült. A jogszabály 
nem teszi lehetővé a bejegyzést. Adóbehajtás esetében be lehet tartozást jegyezni az 
ingatlanra. A csatorna érdekeltségi hozzájárulás azonban adók módjára hajtható be. Majdnem 
megegyezik a végrehajtás eljárás az adókkal, egy eltérés van: az ingatlanon történő 
jelzálogjog-alapítás kivételével alkalmazható minden eljárás. Ami kevés eszközünk van a 
behajtásra, azt nagyjából kimerítik. Van szerződése az önkormányzatnak bírósági 
végrehajtóval, aki foglalhat. Ezzel az a baj, hogy akitől a hivatal be tud hajtani tartozást, azt 
megteszi. Nyilván lenne olyan adós, akinek nincs kimutatható jövedelme, de foglalni lehetne 
nála, itt a végrehajtó szóba jöhetne. A költségeket azonban meg kell előlegezni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester. Elmondta, hogy a végrehajtó majdnem a felét 
elviszi annak, amit végrehajt. 
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Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, de ha nem hajtanak be semmit, akkor nem lesz pénz. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy kb. 10 megbízásuk van a végrehajtó felé, de nem 
igazán folyt be pénzt. Ezt meg tudják lépni nagyon gyorsan, nyilván célzottan, ahol van 
értelme a végrehajtásnak. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 271 ingatlantulajdonos tartozik és 
45 végzést küldtek ki. A tartozók hatodával foglalkoznak, és akinek 10-20 E Ft-os tartozása 
van, azokat nem szólítják fel. A testület döntése után azt gondolta, hogy az összes adósnak ki 
lesz küldve a felszólítás, de nem lett kiküldve. Eddig semmi mással nem foglalkoztak, csak 
azzal a 81 emberrel, aki semmit nem fizetett. Az is igaz, hogy meg kellene kérdezni a 
földhivataltól, hogy azok az adatok, amik a rendelkezésükre állnak, helyesek-e. Nem tudnak 
törzskönyvi nyilvántartást kérni, de meg kellene kérdezni, ahogy korábban CD-n megküldték 
a tulajdoni lapokat, hogy az most mennyibe kerülne, vagy e-mailen kell megkérni az adatokat. 
200-300 E Ft-ot rá kellene áldozni erre. Ezek az adatok a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban 
is kellenek. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az utolsó testületi ülés óta nagyon sok végzés 
kiment. Arról volt szó, hogy talán egy földkönyv kimutatást tudunk kapni a földhivataltól, de 
sajnos a Megyei Földhivatal nem engedélyezte. Most úgy tűnik, hogy egyenként, vagy 
táblázatba sikerül megkérni az adatokat. Az ingatlaneladásról nem mindig van tudomása a 
hivatalnak. Továbbra is azt mondja a kolléganőnek, és ez tűnt célszerűnek, nyilvánvaló, hogy 
mindenkitől be kell hajtani a tartozást, hogy előbb inkább a nagyobb tartozásokat kell 
behajtani. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy mindenkitől be kell hajtani a 
tartozást. 270 vagy 320 db levelet kell küldeni. 10 M Ft adósság van még a csatornára. Ha 
november végéig nem fizeti ki az önkormányzat, nem biztos, hogy meghosszabbítják megint 
a hitelt, és más hitelt sem kapnak. 3 év telt el azóta, hogy lejárt a befizetési határidő, és van 
olyan, aki nem kapott egy felszólítást sem. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy amikor lejárt a befizetési határidő, akkor mindenki 
kapott egyenlegközlő levelet. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy teljesen egyetért az elhangzottakkal. Ha a testület 
hozott ilyen határozatot, akkor ezt meg kell tenni. Kérte, hogy minden egyes adónem, ami a 
község költségvetését érinti, azt a legközelebbi Kisbíróba közérthetően írják le. Tudja a 
sárosdi adózó, állampolgár nagyjából, hogy mi mitől működik. Különböző jegyzői 
értekezletekre kell menni a jegyzőnek, ott szóvá kell tenni, hogy állami fenntartású hivatal 
másik ilyen hivataltól ne kérjen költséget. Miért nem engedi meg az állam, hogy az APEH 
adóbehajtás szempontjából tapogathasson le személyt. Ezeket el kell küldeni a felettes 
szervnek. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Egyetértett az elhangzottal. Igen el kell ezeket mondani. A 
földhivatal tájékoztatta, hogy az önkormányzatok személyi díjmentessége, ami azt jelentette, 
hogy egy évben egyszer a saját ingatlanáról kérhetett díjmentesen tulajdoni lapot, megszűnik 
szeptembertől. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy 271 ingatlanról meg kell kérni, 
amennyiben szükséges a földkönyvet, vagy a tulajdoni lapot a földhivataltól, és minden 
ingatlantulajdonosnak ki kell küldeni a fizetési felszólítást. Erről a szeptemberi testületi 
ülésen újból be kell számolni. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a javaslatát. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

116/2009 (VII. 30.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A csatorna érdekeltségi hozzájárulások behajtásáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, 
hogy minden csatornaérdekeltségi hozzájárulással tartozó ingatlantulajdonos 
kapjon felszólítást hátraléka kiegyenlítéséről. Újabb beszámolót kérnek a 
következő Kt. ülésre. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő:következő Kt. ülés 
 
 

9. 
Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta az útfelújítási pályázattal kapcsolatban, 
hogy az összes Magyar Aszfalt Kft-s számla be lett küldve, és mindent, amit lehetett 
beküldtek az elszámoláshoz. Mindig van hiánypótlás az elszámoláshoz. A Magyar Aszfalt 
Kft. nagyon komolyan mondta, hogyha határidőre, augusztus 4., nem fizetnek, kb. 70 M Ft-ot, 
akkor a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kell fizetnie az önkormányzatnak.  
A KDRFÜ Kft. tartott helyszíni szemlét és mindent rendben találtak. Egyetlen számlának az 
összegét utalták eddig, 1,5 M Ft-ot. Gyakorlatilag mindent elfogadtak. Az uniós táblákra 
nagyobb összeg lett betervezve, mint amennyibe kerülnek, és nem engedik, hogy másra 
fordítsák. A Zalka utcánál volt egy kis probléma. A nagyobb eső után 2-3 kapubejáró 
megsüllyedt. Ezt a hét elején helyreállították.  
26 közmunkást foglalkoztatnak. Rengeteg probléma van velük. A szokásos helyeken kívül 
rendbe tetették a nyarast és a Kert utcai erdőt. 3 főnek mondtak fel, kettő esetében az 
igazolatlan hiányzások miatt, egy esetben pedig alkoholfogyasztás miatt.  
Káloz kivételével mindegyik település aláírta a SÁRVÍZ Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozására vonatkozó társasági 
szerződést.  
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A volt TSz irodánál a felújítás megtörtént. 540 E Ft volt az önrész, amit átutaltak a tavalyi 
testületi határozat alapján. A sárosdi polgármesterre maradt a teljes építkezés megszervezése, 
ugyanis a kistérségnél úgy tudták, hogy novemberig kell elszámolni a pályázati támogatással, 
de kiderült, hogy korábban, már júliusban kell elszámolni. Nagyon szép lett belülről, 
mindegyik vállalkozó tisztességes munkát végzett. A felújított részt közművelődési irodaként 
használni is fogják. 
Az ÖNO, a Jobb Otthon Alapítványnak mint sárosdi telephelye megszűnt. Ha igénylő lesz a 
napközire, akkor Seregélyesre fogják átvinni őket. Nappal senki nem tartózkodott ott, csak 
néhányan mentek be ebédelni. Úgy egyeztek meg korábban az alapítvánnyal, hogy a volt TSz 
irodához költöznek át, de ott sehol sincs mosogatási lehetőség. Jobb lenne, ha mégis a volt 
pártház mellett döntenének, és most van pályázati lehetőség is 95 %-os támogatással  
10-100 M Ft-ra lehet pályázni, de erről nem tudott még az alapítvánnyal beszélni.  
Az önkormányzat felvállalhatná ennek a pályázatnak az önrészét, mert 10 M Ft-ból fel lehetne 
újítani azt az épületet. December 1. a pályázat beadási határideje, ezt gondolják meg a 
képviselők. Mindenképpen be kellene adni a pályázatot. 
A súlykorlátozó táblák kihelyezésére azért nem került sor, mert nem érte el azt a céget, akitől 
lehet kérni árajánlatokat. Most küldött egy olyan ajánlatot, amelyben a kiszállítás és a 
kihelyezés költsége is bent van. Beszélt vele, hogy ezt az önkormányzat nem kéri, és küldeni 
fogja a másik árajánlatot. 
A tornaterem építéssel kapcsolatos helyszíni bejáráson kérdezett rá az egyik cég, hogy a 
gáztervek engedélyezve vannak-e már. Kiderült, hogy nem lépett a tervező semmit ez ügyben. 
Most jelentették be a gázigényüket a gázszolgáltató felé. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy az iskola küldött egy levelet a Nyír-Architekt Kft-
nek, mert a tűzivíz-tározóból elmegy a víz. Ez a levél már több, mint egy hónapja elment, és 
nem reagáltak rá semmit. Valamilyen formában el kellene érni a céget. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Túri István gyógyszertárral 
kapcsolatos tájékoztatóját mindenki megkapta. A gyógyszertári bérleti szerződés július 3-án 
alá lett írva a Solti-Tília Kft-vel, így július 6-án érvénybe lépett. Csak július 16-án volt az 
épület átadása. A működési engedélyt megkérte az új cég. Az ÁNTSZ már kérte is az 
önkormányzat nyilatkozatát a tervezett nyitva tartásról. Ugyanaz lenne a nyitva tartása, mint 
korábban, és vissza is küldték az egyetértő nyilatkozatot. Ma érkezett a volt gyógyszerész 
működési engedélyének a visszavonása. Tegnap keresett meg bennünket a Túri István, hogy 
az ÁNTSZ a működési engedélyhez kéri az épület használatbavételi engedélyét, illetve az 
építési tervdokumentációkat. Most ezt nyomozza a jegyző. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy beszélt a Túri Istvánnal, és neki a gyógyszertár 
helyiségeinek az alaprajza lenne a fontosabb. A használatba vételi engedélyt a Megyei 
Levéltárból megkérte. Szeptembernél előbb nem fog kinyitni a gyógyszertár. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy kérte Túri Istvánt, hogy tegyenek 
ki egy tájékoztatót, hogy várhatóan mikor nyit a gyógyszertár.  
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte, hogy abból az ígéretből, hogy naponta 
begyűjtik a recepteket és máshol kiváltják lett valami? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem, és abból az ígéretből sem lett 
semmi, hogy másnap kinyitnak.  
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Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy arról volt szó, a gyógyszerésznő nevében 
fognak üzemelni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy valószínűleg nem tudtak 
megegyezni. A gyógyszertár labor része eddig sem felelt meg az előírásoknak.  
Az iskola megküldte az órakeretnek az elképzelését, illetve hogy kell-e plusz óra vagy nem. 
Tegnap Végh László képviselővel egyeztettek az iskolában. Plusz órák szerepeltek a tervben, 
vagy többször számolt órák. Ezeket egyeztették, így 20 óralement a plusz 28 órából. A plusz 8 
óra pedig belefér az intézmény költségvetésébe, így nem kell testületi döntés. 
Az iskola kérte, hogy hivatalosan közölje az önkormányzat, hogy hány álláshelye van.  
Ez megtörtént, 31 álláshelye van az iskolának, és azt is leírták, hogy az előző évben lévő két 
üres álláshelyre nincs fedezet. Ha arra igényt tart az iskola, akkor januárban a költségvetésbe 
bele lehet tenni. Az szerepelt a beszámolóban is, hogy megoldható a feladat a jelenlegi 
létszámmal. A két Gyesen lévő pedagógus és az ő álláshelyére hirdetett állást az iskola. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta lehet, hogy álláshely van, de bér nincs. Ahol nincs 
betöltve az álláshely, azon a költségvetésben nincs fedezet. A Fejér Megyei Hírlapban 
megjelent 3 álláshely hirdetése. Egy pedagógus ment el, és egy pedig a Gyes-en van.  
A feladathoz van csak bér, nem pedig a státuszhoz. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy van bér is, megnézték. Megkérték 
Seregélyesről az adatokat, hogy mennyi bér lett az első félévben felhasználva.  
Fizetési meghagyást adtak be a bíróságnak lakbér tartozás miatt, és tegnap lejárt a fizetési 
határidő, és 750 E Ft be lett fizetve. Ez majdnem a teljes tartozás összege.  
Az Új utcai vízhálózat vízjogi üzemeltetési engedélye augusztus 31-én lejár, ezért kérték a 
meghosszabbítását. 36 E Ft eljárási díjat kellett befizetni, és meghosszabbították az engedélyt 
két évvel. 
Megkapta mindenki a MÁV Zrt. és a Magyar Közút Kft. útjavítással kapcsolatos levelét. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy mi a vonatot és a vagonokat is használjuk, azt ne 
vegyünk?  
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy mindkét levél közröhej. Az újságokhoz el kellene 
küldeni mindegyik levelet. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy a jegyző kiküldhetne a MÁV-nak egy 
felszólítást, hogy amennyiben a területüket nem tartják rendbe, meg lesznek bírságolva. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ez folyamatban van. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Kérte, hogy a következő testületi ülésen a jegyző úr adjon 
tájékoztatást arról, hogy amik itt felmerültek, azzal kapcsolatban mit intézkedett. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Megkérdezte, hogy erről mit fog tudni intézkedni. A vasutat 
telefonon megkereste a parlagfűvel kapcsolatban. A két dolognak az út felújításnak és a 
gyomirtásnak nincs köze egymáshoz. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azt kell írni a felszólításba, hogy  
3 napon belül kaszálják le a gazt, parlagfüvet, és ha nem végzik el, akkor meg kell büntetni. 
Még nem volt büntetve senki.  
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Úgy tűnik, hogy a volt szeméttelep rekultivációja elindul.  
Az iskolai felújításokra és a tornaterem építésére a támogatási szerződést aláírta a seregélyesi 
önkormányzat. Az ehhez kapcsolódó önerő alaphoz a pályázatot és az előleg kérelmet a 
pályázatíró cég beadja. Az ÁFA emelést projektarányosan fogják finanszírozni.  
Korábban megkereste a Kémény Zrt. azzal, hogy névértéken megvásárolnák az önkormányzat 
részvényeit. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Köszönik szépen az ajánlatot, de igényt tartanak a 
részvényeikre és nem adják el. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy a testület 
névértéken nem adja el a részvényeit. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

117/2009 (VII. 30.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Kémény Zrt. részvényeiről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem értékesíti 

névértéken a tulajdonában lévő Kémény Zrt. részvényeket. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 

10. 
Egyebek 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Vass Attila Sárosd, Hantosi u. 29. 
sz. alatti lakos felajánlotta az önkormányzatnak a csatorna érdekeltségi hozzájárulás fejében a 
Zalka u. 36. sz. alatt lévő 1319 hrsz-ú telkét. Megkérdezte, hogy elfogadják-e ezt a telket? 
 
Pleizer Lajos képviselő: Megkérdezte, hogy milyen teher van az ingatlanon? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy a csatorna érdekeltségi 
hozzájárulás. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Javasolta, hogyha más teher nincs az ingatlanon, akkor fogadják el a 
felajánlást. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy amennyiben a 
felajánlott Zalka u. 36. sz. alatti telek tehermentes, akkor elfogadja a testület. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

118/2009 (VII. 30.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Ingatlan elfogadásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vass 

Attila Sárosd, Hantosi u. 29. sz. alatti lakos Zalka M. u. 36., 1319. hrsz.-ú 
tehermentes ingatlanát a csatorna érdekeltségi hozzájárulás értékében. 

 Felhatalmazzák a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: következő Kt. ülés 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy mindenki megkapta Kiss Tivadar 
(Nagyerdő 2/A) levelét a nagyerdei vízvezeték hálózat fejlesztésével kapcsolatos 
hozzájárulásról. Kifogásolja a testület határozatát, mert nem tartalmaz jogszabályi hivatkozást 
és nem biztosít jogorvoslati lehetőséget. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy le kell írni a jogszabályi hivatkozásokat és el kell 
küldeni még egyszer a levelet. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nincs rá jogszabályi hivatkozás, 
csak helybeli szokásjog. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy akkor azt kell megírni, hogy a testület véleménye 
nem változott, és kérik az összeg befizetését. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy egy frappáns választ kellene küldeni. Befizetni 
nem fogja a hozzájárulást. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy kaptak egy megbízási szerződés 
tervezetet az Info-Datax Kft-vel. Játszótérrel kapcsolatos pályázatnál projekt menedzsment 
feladatokkal bízná meg az önkormányzat a céget. Véleménye szerint veszíteni nem fognak, 
ezért javasolta, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. Megkérdezte, 
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hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazás 
a javaslatról. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
 
8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
2 fő nem vett részt a szavazáson 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

119/2009 (VII. 30.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Info-Datax Kft. megbízásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Info-

Datax Kft.-t játszótéri pályázat projekt menedzseri feladataival. 
Felhatalmazzák a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 Felelős:Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy megkapták tájékoztatásul a 
Sárbogárdi Rendőrkapitányság kimutatását az április 27. és június 21., és a június 22. és július 
12. között Sárosdon történt bűncselekmények alakulásáról. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy szép is lenne, ha így lenne. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezek a bejelentett események. 
A Kincsem Hungária Szövetkezet iskolatej programmal kapcsolatban kereste meg, de még 
nem tudott felvilágosítást kérni tőlük. Korábban azért nem éltek ezzel a lehetőséggel, mert a 
Parmalat nem szállított. Erre visszatérnek a szeptemberi ülésen. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy interneten utánanézett, és regisztrálni kell, 
ami önkormányzatoknak 98 E. Ft. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a szeptemberi ülésig fognak 
tájékoztatót kérni az iskolatej programról. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a saját termelőinket kellene támogatni ezzel, pl 
tejautomata felállításával. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Kérte, hogy ennek a lehetőségét nézzék meg. 
Az MSD Magyarország Kft. a HPV fertőzés elleni védőoltási programmal kereste meg az 
önkormányzatot. Véleménye szerint az önkormányzatnak jelenleg az anyagi helyzete nem 
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teszi lehetővé a programban való részvételt, de adtak be pályázatot és amennyiben 
eredményes lesz, mindent megtesznek azért, hogy ne csak azok a gyerekek kapják meg, akik a 
pályázatban szerepelnek.  
Márciusban Abán volt egyeztetés a 2009/2010-es menetrenddel kapcsolatban, ahol reklamált 
a pusztaszabolcsi átszállás és egyebek miatt. Az egyeztetések eredménye az lett, hogy az 
intercity közlekedés megmarad, plusz egy pár dombóvári járat kerül beállításra. 10 vonat 
esetében nem kell átszállni, egybe fog közlekedni Pécstől Budapestig a vonat. Jelezték, hogy 
iskolaidőban túlzsúfoltak a reggeli buszok. Valóban túlzsúfoltak. Újabbra cserélték a 
Nagylókról induló buszt. Kapacitásbővítésre nem tudtak választ adni, és tanévkezdéskor 
újravizsgálják. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy egyeztetett a hivatal dolgozóival illetve a 
polgármester asszonnyal, és augusztus17-től augusztus 30-ig zárva lenne a hivatal, szeretné a 
szabadságokat kiadni. A munkáltatónak erre van joga a szabadság 70 %-áig. Természetesen 
ügyelet lesz és az anyakönyvi eseményeket meg tudják oldani. A környék településein már 
több önkormányzatnál is van igazgatás szünet.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Véleménye szerint nem kell minden nap ügyelet. 
Elég lenne ha a 20-ai héten csak kedden lenne, a következő héten pedig hétfőn és szerdán. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy nem okoz gondot, ha nem lesz ügyelet. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy mindenkit értesítenek erről. 
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem 
volt. Megkérdezte, hogy egyetért-e a testület a hivatal augusztus 17-től augusztus 30-ig való 
zárva tartásáról? 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

120/2009 (VII. 30.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Igazgatási szünetről 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul  
2009. augusztus 17.-től augusztus 30.-ig a Polgármesteri Hivatal bezárásához, 
igazgatási szünet tartásához. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: 2009. augusztus 17. 
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Petrányiné Nagy Olga képviselő 20 óra 45 perckor távozott az ülésről. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy többen megkeresték, és tavaly is problémát okozott 
a falu központjában a csetegyűjtési akció, irdatlan állapotok vannak. Megkérdezte, hogy 
biztos az a terület magánterület? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy igen. 
 
Végh László képviselő: Megkérdezte, hogy tudnának-e valamit tenni ez ellen? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a hangoskodás ellen igen, de az átvétel ellen semmit 
nem tudnak tenni. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy az állás kérdésre volt válasz. Az 
igazgatóhelyettesekről hoztak határozatot, de nem lesz az iskolában igazgató helyettes. Ennek 
mi az oka? Azt gondolta ez egy leegyeztetett dolog. Az iskolában elkezdődött a munka, a 
zsibongó burkolása, és lambéria lesz. Az egész épületet úgy próbálták alakítani, hogy 
egységesek legyenek és kerámiaburkolat került mindenhova. A lépcsőfeljáróhoz miért nem az 
került? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy annyit egyeztettek Bárkányiné 
Vohl Máriával, hogy a termek meszelésének ne álljanak neki addig, amíg nem beszéltek az 
IKT rendszer kialakításáról. A lambériázás megkezdhető. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy már elhangzott részben a bodzagyűjtéssel 
kapcsolatban a randarílozás. A Fő utcán Oláh György alkalmazottai laknak. Minden éjjel 
ordítozva mennek végig a falun. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy azok nem Oláh György alkalmazottai, hanem aki 
megvette a Fő u. 45. sz. alatti házat. Oláh György is tett panaszt a szomszédjára.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Megkérdezte, hogy akkor miért vannak rendőreink, miért fizetünk 
adót? Nem lehet nyitott ablaknál aludni, mert ordítanak. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy mindenképpen kell jelezni a 
rendőrség felé. Hívják fel írásban a rendőrség figyelmét és kérjék, hogy fokozottan 
ellenőrizzék a települést és a vendéglátóhelyek nyitvatartását is. Szavazásra tette fel az 
elhangzottakat. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 9 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

121/2009 (VII. 30.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Közrend betartatásáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri az illetékes 

rendőrkapitányságot, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a település 
közrendjére, ellenőrizzék a vendéglátó helyeket. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2009. szeptember 15. 
 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a temetőnél a kerítésnek a másik része is bedőlt. 
A férje meg fogja javítani. Le is kellene festeni a kerítést, mert nagyon rossz állapotban van. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a vihar eredményeként dőlt be a 
kerítés. Tavaly nyáron is le lett festve a kerítés. Jelenleg olyan közmunkások vannak, akikre 
nem lehet ilyen munkát rábízni. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy nagyon kevés ember végezné el azt a munkát, 
amit a településgondnok végez. Javasolta 10 E Ft-tal megemelni a bérét. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte, hogy a településgondnok kap valamit 
a saját gépkocsijának a használatáért? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy havi10 E Ft-ot. Ha 10 E Ft-tal 
megemelik a bérét, az 5 E Ft-ot fog neki jelenteni. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy akkor 10 E Ft-tal kapjon több benzinpénzt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a benzinpénzt tavasztól őszig 
terjedő időszakra emeljék meg. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy 2009. január 1-től visszamenőleg adjanak 10 E 
Ft-ot. Bérfejlesztés a szándéka. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a következő testületi ülésen 
beszámol arról, hogy milyen intézkedést tud hozni. Július 1-től rendben van az emelés, de 
januártól visszamenőleg nem tudja hogyan lehet megoldani. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy akkor július 1-től emeljék meg 10 E Ft-tal a 
településgondnok benzinpénzét. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy a putriba 2 kamion sitt került, amit 
engedéllyel vittek oda, de azt bele is kellene tolni a gödörbe. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  
A Képviselő-testület két kérelmező részére első lakáshoz jutók támogatását állapított meg, egy 
kérelmet elutasított.  
A Képviselő-testület elfogadta Kovács Józsefné cserekérelmét a Sárosd 300-301 hrsz-ú 
ingatlanokra. 
A Képviselő-testület PRO-CIVITATE Sárosd kitüntetést adományoz Nyiri Józsefné részére. 
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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 
 
 
 
 
 
Zsigmondné Kovács Margit Horváth Gábor József 
 hitelesítő hitelesítő 
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