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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 13-án 

tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 Mrázik Sándor alpolgármester 

 Pleizer Lajos képviselő 

 Takács Istvánné képviselő 

 Telek László képviselő 

 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 

 Végh László alpolgármester 

 

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző 

 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 

 

Távol: 

 Göncz Zoltán képviselő 

 

 

 

Az ülés megnyitása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. A meghívóban szereplő napirenden 

kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a napirendi pontokat. 

 

A képviselő-testület 5 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról. 

 

2./ Beszámoló a környezetvédelmi feladatok végrehajtásáról. 

 

3./ Javaslat a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra. 

 

4./ Döntés pályázati kiírásról művelődésszervező álláshelyre. 

 

5./ Útjavításra adott árajánlatok elbírálása. 

 

6./ Aktuális ügyek 

A./ Könyvvizsgáló ajánlata az önkormányzat 2011. évi mérlegének felülvizsgálatára. 

B./ Az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendelet 

módosításának előkészítésére javaslat. 

 

7./ Egyebek. 
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Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné 

képviselő-testületi tagot és Mrázik Sándor alpolgármestert javasolom.  

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igennel, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1. 

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: elnézést, hogy bekerült a jelentésbe a 76/2011 (VI. 16.) számú 

határozat. A Művelődési Bizottság az augusztus 9-i rendkívüli ülésen tájékoztatta a testületet 

ezzel kapcsolatban. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Sportklubbal a jövő héten aláírásra kerül a 

megállapodás.  

Kátyúzás történt a magtárhoz vezető úton, a Rajk L. utcában, az Árpád utcában és a Béke 

utcában. 

Küldött árajánlatot egy Tükröspusztán lakó a tükrösi út kátyúzására. Az ajánlat 1,5 M Ft-ról 

szól, ami 300 m2-re vonatkozik. Ennél több kátyúzásra lenne szükség ezen az úton. A KTI az 

út állapotával kapcsolatban egyeztető tárgyalásra hívta október 27-re a MÁV-ot, a 

Közútkezelőt és az önkormányzatot. Júniusban már volt egy időpont a tárgyalásra, de akkor a 

MÁV nem tudott részt venni rajta, így elmaradt.  

Tavaly történt falopás a tükrösi út mellett. Az elkövetőket rajtakapták, mivel azonban 3 napig 

fogva tartották őket, a büntetésüket letöltöttnek tekintették. 

Az Új utca vízellátásának II. ütemét nem készítettük el, a vízjogi engedély augusztusban 

lejárt, ezért kértük a meghosszabbítását. A közműegyeztetésért az E.ON Dél-Dunántúli 

Áramhálózati Zrt-nek kellett 3563 Ft eljárási díjat fizetni. A terv meghosszabbítás igazgatási 

szolgáltatási díja 50 E Ft, és a tervező a felülvizsgálatért 50 E Ft+ÁFA-t kért. A II. ütemet 

jövőre mindenképpen meg kellene valósítani.  

Valószínűleg lesz pályázati lehetőség a szociális otthon kiváltására. Ennek kapcsán kerestek 

meg a Megyei Önkormányzattól, hogy még áll-e az a területajánlatunk, ami korábban volt. 

Természetesen igen, mivel azonban 1 km-en belül tömegközlekedési lehetőségnek kell lenni, 

arra gondoltam, hogy a Mártír utcában lévő 3 telek, illetve van ott még egy, amit a megye 

megvehetne, jobban megfelelne ennek a szempontnak. Lehetne kialakítani egy átjárót a Fő 

utcára, és nem kellene kerülni. Majdnem akkora terület lenne, mint az Új utcában lévő, amit 

korábban felajánlottunk erre a célra. A Megyei Önkormányzatnak meg kellene nézni ezt a 

helyszínt. 

 

Pleizer Lajos képviselő: a Megyei Önkormányzatnak ma volt ülése. December végéig ezzel 

nem fog foglalkozni, mert átkerül ez a feladat a Kormányhivatalhoz. Ma hoztuk meg a döntést 

az átadásról. Korábban szándéknyilatkozatot tett a közgyűlés, most megerősítette a döntést. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: volt lehetőség újabb közmunkaprogram pályázatra, 

amivel éltünk is. 10 fő állt munkába október 1-től november 30-ig, és decemberben még 4 fő 

fog munkába állni. A támogatás 95 %-os, és kaptunk még 50 E Ft-ot munkaruhára. Akinek 
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nincs 2 hónap munkában töltött ideje, attól januártól megvonják a segélyt. Több mint 60 fő 

részesül a FHT-ban, és az éves programunkba 42 fő foglalkoztatására volt lehetőség, ezért 

fogadták el a pályázatunkat.  

Az óvodánál és az iskolánál megtörtént a vízfogyasztás csökkentésére az ún. szűkítők 

beszerelése, ami 118.500 Ft-ba került.  

Jelenleg nincs nyitva a Művelődési Ház, de az ott működő csoportok be tudnak menni. 

Október 1-től máshol dolgozik a művelődésszervező.  

A Fejér Megyei Bíróság ítéletében hatályon kívül helyezte a 29/2001 (II. 15.) számú 

határozatot. Törlésre kerül az ingatlan-nyilvántartásból az épület. Ezután folytatódik a másik 

per a Sárbogárdi Városi Bíróságon. Ha nincs ingatlan, akkor nincs per, de valószínű 

kártérítési pert fog indítani Somogyi Józsefné.  

A 2009-es Sárosd Napok támogatásáról le kellett mondani az MVH-nál, mert nem mindent 

fogadtak el, nincs meg az 50 %. A lemondást elfogadták, így tudtuk beadni a jövő évi 

programra az adatlapot.  

Tájékoztató jellegű a rendőrség kimutatása az elkövetett bűncselekményekről.  

Megnéztem a pannontérkép honlapját, és az ábrahámhegyi térkép megfelelő lenne Sárosdra is. 

Kettő térkép kellene, amire árajánlatot kérünk tőlük. 

 

A Képviselő-testület 5 igennel, egyhangúlag elfogadja a két ülés között végzett munkáról, 

valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

 

 

2. 

Beszámoló a 2011. évi környezetvédelmi feladatok teljesítéséről 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: szeretném néhány mondattal kiegészíteni a beszámolót: az 

illegális hulladéklerakásnál egy esetben találtunk „elkövetőt” a dögkúti útnál. Felszólításra 

nagyjából össze is szedte a lerakott szemetet. Most ismét van egy illegális szemétlerakás, 

valószínű itt is kiderül az elkövető személye. Polgármester Asszony jelezte, hogy a 

benzinköltség összegében nemcsak a fűnyírás költsége, hanem a falugondnok autóhasználata 

is benne van. A jövő héten egyéb ügyek mellett ellenőrizni fogom a FHT-ban részesülők 

vonatkozásában az előző testületi ülésen Képviselő Úr által felvetetteket: azt, hogy rendben 

tartják-e az ingatlanukat. Ebben segítséget fogok kérni a Családsegítő Szolgálattól.  

 

Takács Istvánné képviselő: a Sárosd-Seregélyes vízfolyás a takarítás után rosszabb lett, mint 

volt. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: már két ízben hívtam fel a szakaszmérnökség vezetőjét, aki azt a 

tájékoztatást adta, hogy azokat a területeket helyezik előtérbe, ahol belvizes terület van. 

Közmunka program keretében végzik a feladataikat. Ezután beszéltem a Vízügyi 

Igazgatósággal, és ígéretet kaptam, hogy intézkednek, de még nem jeleztek vissza.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Sárosd-Seregélyes vízfolyás nem tartozik a 

kiemeltek közé. Mivel ők is közmunkásokkal dolgoznak, akkor ezek szerint ilyen munkát 

tudnak végezni. A Jegyző Asszony többször is beszélt a vízüggyel. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: írásban is jelezhetem ezt a vízügynek. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: akkor jelezzünk nekik írásban. 
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Takács Istvánné képviselő: sok a kóbor kutya. Látom, hogy mennyit költöttünk a kóbor 

kutyák elszállítására, de valamivel meg kellene előzni azt, hogy az itt maradó kutyák 

szaporodjanak.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: korábban az önkormányzatnál volt a nyilvántartás, 

de most nem tudjuk, hogy kinek van kutyája, és melyik van beoltva. Régebben külterületen ki 

lehetett lőni a kóbor kutyákat. 

 

Takács Istvánné képviselő: valahova fordulni kellene, mert nem megoldás, hogy kihívjuk a 

gyepmestert, mi befogjuk a kutyákat, ők meg elszállítják. Azt az ígéretünket fenntartjuk, hogy 

a gesztenyefasornál a kipusztult fákat pótoljuk? 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: igen. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: teljesen egyetértek a kutyákkal kapcsolatban. Az állattartási 

rendeletünket kellene átnézni. A kóbor kutyák elszállítására fordított összegből chipet lehetne 

beültetni a kutyákba. A rendeletben kellene kötelezővé tenni. Az állatorvos biztos, hogy 

ebben partner. Az a baj, hogy az állatorvos nem rendelkezik hatósági jogkörrel. Nincs veszett 

róka, ezért nincs az ebek veszettség elleni oltására akkora hangsúly fektetve. Ettől nekünk 

Sárosdon nem lesz kevesebb a kutyánk. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az állattartási rendeletben le van szabályozva, hogy 

mennyi kutya lehet. Ha lehet kötelezni a chip beültetésére, akkor e felé kell haladni. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: ha látják az emberek, hogy az önkormányzat is foglalkozik 

ezzel, akkor van ennek visszatartó ereje. A gesztenyefasornál a fák pótlását elhatároztuk, 

nyilván csemetét kellene vásárolni. Hol, mennyiért lehet csemetét venni, és mikor hozzuk el? 

 

Pleizer Lajos képviselő: köszönetet szeretnék mondani a Horgászegyesület nevében az 

önkormányzat felé, illetve a közmunkások felé kérem, hogy továbbítsátok, a horgásztónál 

végzett kaszálásért. Ha megmondják nekik, hogy mit tegyenek, akkor elvégzik a munkát. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: a Sportklub is köszönetét fejezi ki a nyári fűkaszálásért. 

 

Pleizer Lajos képviselő: a vízügy azt a tájékoztatást adta, hogy a belvizes területeket 

helyezik előtérbe. Nincs belvíz most, mert nem esett az eső. Ha így marad a kanális, akkor 

lesz belvíz. Így most még gyorsabb lesz a feliszapolódás. Érdemes lenne a hírlapot kihívni, 

hogy nézze meg környezetvédelmi szempontból. Ez katasztrófa és pont a falu belterületi 

szakaszán. Ez egész egyszerűen szégyen.  

A porták rendben tartásával kapcsolatos döntésnek a kezdetekben volt értelme, de már 

utóellenőrzés nem volt. Így tulajdonképpen kiszúrtunk azzal, aki rengeteget dolgozott. 

Véleményem szerint elég, ha egy-két személy nem kap segélyt e miatt. Arról is szó volt, hogy 

az utak menti területek hogy néznek ki. Mrázik Sándor alpolgármester felvetését teljes 

mértékben támogatom a kutyákkal kapcsolatban.  

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ha van rá lehetőségünk, akkor szerezzünk be egy 

kisteherautót. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: folyamatban van a kisteherautó beszerzése. Az 

erdőápolás költsége is szerepel a beszámolóban. A Dózsa utca végén lévő nyarasnál telepített 
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erdőrész ápolását egyszerűen nem lehet a közmunkásainkkal megoldani. A következető 

testületi ülésre készítsük elő az állattartási rendelet módosítását, fogalmazzuk bele, hogy egy 

háznál két kutya lehet. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: úgy lenne korrekt, hogy valóban elő lenne készítve a 

módosítás Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság által. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a bizottsági ülés sem mindig határozatképes. Vagy 

akkor legyen a decemberi testületi ülés a határidő. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: javasolom, hogy a bizottság készítse elő az állattartási 

rendelet módosítását. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye, javaslata? Nincs. A beszámolót, és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

megbízását az állattartási rendeletet felülvizsgálatára a decemberi testületi ülésre aki 

elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta:  

 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

102/2011 (X. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A környezetvédelmi feladatok teljesítéséről szóló beszámolóról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

környezetvédelmi feladatok teljesítéséről szóló beszámolót. 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottságot az állattartási 

rendelet felülvizsgálatával. 

 

 Határidő: decemberi Kt. ülés 

 Felelős: Göncz Zoltán bizottsági elnök 
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3. 

Javaslat a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy dönteni kell arról, hogy továbbra is 

részt veszünk-e a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban, csatlakozunk-e hozzá. Egyetemista 

és főiskolás diákok kaphatják ezt az ösztöndíjat. Javasolom, hogy vegyünk részt, 

csatlakozzunk a programhoz. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 

javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a csatlakozást. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

az alábbi döntést hozta:  

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

103/2011 (X. 13.) számú 

 

Ha t á r o z a t a 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2012. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 

fordulójához. 

 A Képviselő-testület a kiírandó pályázat Általános Szerződési Feltételeit 

elfogadja. 

 A Képviselő-testület egyidejűleg dönt a pályázat szerződési feltételek szerinti 

kiírásáról. 

 Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Csatlakozási Nyilatkozat aláírja, a 

pályázati kiírást közzétegye. 

 

 Határidő: - csatlakozási nyilatkozathoz: 2011. október 14. 

 - pályázat közzététele: 2011. október 17. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

4. 

Döntés pályázati kiírásról művelődésszervező álláshelyre 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az 1. napirendi pontban már elmondtam, hogy 

október 1-től máshol dolgozik a művelődésszervező. Meg kellene hirdetni az állást. A 

kiírásba bele kellene tenni, ha nem is előírásnak, hanem a pályázatnál egy előnyt jelent, hogy 

jogosítványa van. Az is előfordulhat, hogy a kistérségnél muszáj tovább vinni a kistérségi 

művelődésszervező alkalmazását. Nem kötelező a KÖZIGÁLLÁS-on meghirdetni az állást. 

Elég lesz, ha a helyben szokásos módon kerül meghirdetésre?  
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Mrázik Sándor alpolgármester: igen. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a közművelődési feladatok ellátására 

álláshirdetés megjelenését a helyben szokásos módon a határozati javaslat szerint azzal 

kiegészítve, hogy jogosítvány előnyt jelent. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

104/2011.(X. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Pályázat kiírásáról művelődésszervező álláshelyre 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete közművelődési 

feladatok ellátására állást hirdet. 

 A kinevezés: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő 

kikötésével 

 Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint 

 Pályázati feltételek:  

- magyar állampolgárság,  

- büntetlen előélet, 

 Képesítési követelmények: az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök 

betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993.(I.30) 

MKM rendelet mellékletének „Közművelődési munkakörök bekezdése 

,közművelődési szakember II. szerint 

 Az elbírálásnál előnyt jelent: legalább „B” kategóriás jogosítvány 

 A pályázathoz csatolni kell: 

- részletes szakmai önéletrajzot, 

- képzettséget igazoló okiratok másolatát, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

 Ellátandó feladat elsősorban: rendezvények szervezése, lebonyolítása, 

kapcsolattartás a település civil szervezeteivel, pályázatok figyelése, 

pályázatírás 

 Munkavégzés helye: Művelődési Ház Sárosd, Perkátai u. 10. 

 Munkaidő: keddtől-szombatig, naponta 14-22 óráig. 

 A pályázat beadásának helye: a Polgármesteri Hivatal, 2433 Sárosd, Fő u. 2.  

 A pályázat beadásának határideje: 2011. november 5. 

 

 Az álláshelyről érdeklődni Sárosd Nagyközség Polgármesterénél lehet 

személyesen, illetve a (25) 509-330 telefonon. 

 

 A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az álláshirdetés 

megjelentetéséről intézkedjen. 
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 Határidő: 2011. október 15. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

5. 

Útjavításra adott árajánlatok elbírálása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: szeptember 29-én a seregélyesi képviselő-testülettel 

tartott együttes ülésen jelen lévő képviselők eldöntötték a Hársfa utca és az oda vezető bekötő 

út mart aszfaltozását. Meg van rendelve a munka, amit a mai nap elkezdtek. Ezzel 

kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki egyetért a Hársfa 

utca és az oda vezető bekötő út mart aszfaltozásának megrendelésével és az erre vonatkozó 

szerződés tervezettel, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

105/2011.(X. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Sárosd, Hársfa utca, valamint az oda vezető bekötő út mart aszfaltozásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárosd Hársfa utca 

és az oda vezető bekötő út mart aszfalttal történő ellátására a POSNEREK Kft 

(2310. Szigetszentmiklós, Esze u. 4/b.) ajánlatát fogadja el. 

 A felújítás bekerülési költsége bruttó 1.900.625 Ft, melyet a Képviselő-

testület a 2011. évi költségvetésében a tartalékalap terhére biztosít. 

 Felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti megállapodás 

aláírására. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

 

 

6. 

Aktuális ügyek 

 

A./ Könyvvizsgáló ajánlat az önkormányzat 2011. évi mérlegének felülvizsgálatára 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Minden évben felül kell vizsgáltatni és hitelesíttetni 

könyvvizsgálóval az önkormányzat mérlegét. Ezt évek óta Garami Ferenc könyvvizsgáló 
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végzi. Erre vonatkozóan küldött ajánlatot, az idén 250 E Ft-ért végezte el a munkát, jövőre 

pedig 300 E Ft-ért vállalná a munkát. Javasolom Garami Ferenc könyvvizsgálatra adott 

ajánlatának elfogadását. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 

Nincs. Szavazásra teszem fel az ajánlat elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

106/2011 (X. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 
Garami Ferenc könyvvizsgáló megbízásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Garami 

Ferenc könyvvizsgáló írásos ajánlatát az önkormányzat 2011. évi mérlegének 

felülvizsgálatára. 

 Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

 

B./ Az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendelet 

módosításának előkészítésére javaslat 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Vidékfejlesztési Minisztérium a védetté 

nyilvánítással kapcsolatban küldött egy tájékoztatást. Javasolják módosítani az egyes helyi 

jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendeletünket, hogy a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII törvénynek megfeleljen. Erre december 31-ig van 

lehetőségünk. A védetté nyilvánításból valami miatt kimaradt a gesztenyefasor. Lehet, hogy 

azért, mert olyan kritériumok vannak, amit nem tudunk teljesíteni. Ezzel kapcsolatban már 

érdeklődött a Jegyző Asszony, és a novemberi testületi ülésre elő tudja terjeszteni a 

rendeletmódosítást. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. 

Aki egyetért a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendelet 

módosításának a novemberi ülésre való előkészítésével, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

107/2011.(X. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendelet 

módosításának előkészítéséről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 

Vidékfejlesztési Minisztérium Helyettes Államtitkárának megkeresésére- 

felhívja a jegyzőt, hogy a védett természeti értékeinkről szóló 17/2004. 

(X. 15.) sz. rendelet jogszabályi feltételeknek megfelelő módosítására 

vonatkozó előterjesztést terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

 Határidő: 2011. novemberi testületi ülés 

 Felelős: dr. Hanák Mária jegyző 

 

 

7. 

Egyebek 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: érkezett egy ajánlat a Sárvíz Multimédia Bt. 

részéről internetes lekérhető műsorszolgáltatásra. Köszönjük szépen a megkeresést, 

alkalomadtán élünk a lehetőséggel.  

 

Takács Istvánné képviselő: megkerestem több sárosdi alkotót az alkotásaik elhelyezésével 

és kiállításával kapcsolatban, akik nagyon örültek és támogatják, és szeretnének egy 

megbeszélést arról, hogyan legyen a kiállítás. Jó volna, ha elkészülnének a tárlók, és 

elhelyezésre kerülnének a volt Tsz irodánál a két felújított helyiségben. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: három felújított helyiség van és van még egy 

folyosórész is. Menjünk ki és nézzük meg a helyiségeket. Csak a volt Tsz irodánál tudjuk 

elhelyezni a tárlókat. Ezt már tisztáztuk, csak kérte a testület, hogy legyen itt az árajánlat a 

tárlók készítésére, melynek fedezetét Takács Istvánné képviselő a képviselői keretéből 

biztosítja. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki 

elfogadja a Pannon Step Kft. ajánlatát tárlók készítésére, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

108/2011.(X. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Pannon Step Kft. tárlók készítésére adott árajánlatáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi kézművesek 

által készített alkotások kiállítására tárlók készítését rendeli meg a Pannon 

Step Kft-től (8143 Sárszentmihály, Kőris út 8.) 188.600 Ft + ÁFA értékben.  

 A kiadás fedezete Takács Istvánné képviselő képviselői kerete. 

 Felhatalmazza a Polgármestert a tárlók megrendelésére. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

   Művelődési és Szociális Bizottság 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: november 10-én az iskolában lesz egészségnap, és 

kérik, hogy a vendégeknek ebédet biztosítsunk. Javasolom, hogy vállaljuk át ennek a 

költségét. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki 

egyetért azzal, hogy a Farkas Gyula Tagiskolában november 10-én megrendezésre kerülő 

egészségnapon a vendégeknek biztosítjuk az étkezést, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

109/2011.(X. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Egészségnapon résztvevő vendégek részére étkezés biztosításáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Farkas Gyula 

Tagiskola kérelmének helyt adva a 2011. november 10-én megrendezésre 

kerülő egészségnapon részt vevő előadók étkeztetésének költségét átvállalja. 

Az étkezési térítési díjat a 2011. évi költségvetésének általános tartalék 

előirányzat terhére biztosítja. 

 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: mint már elhangzott, a kisteherautó beszerzése folyamatban 

van. Találtunk egy Ford Transit típusú, 1999-es évjáratú, 266 E km-t futott kisteherautót 750 

E Ft-ért. Van rajta karosszéria munka, amit önköltségi áron el fognak végezni. Valamilyen 

szinten karbantartott autó, a korrodálódás, ami a hátránya, a korából adódik. A képviselői 

keretemből a megvásárlása megoldható. Szeretném, ha őszintén megtámogatnátok, vagy 

cáfolnátok a vásárlással kapcsolatban. 

 

 

Telek László képviselő megérkezett. 
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Pleizer Lajos képviselő: 100 E Ft-ot felajánlok a képviselői keretemből a kisteherautó 

megvételéhez. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: egy új kisteherautó 2,5 M Ft. Kell egy kisteherautó az 

önkormányzatnak a feladatai ellátásához. Megtiszteltek, ha felajánlotok erre összeget.  

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: 200 E Ft-tal támogatom a képviselői keretemből a 

kisteherautó vásárlást. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: köszönöm, aki támogatja a kisteherautó beszerzését. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért a kisteherautó megvásárlásával, kérem 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

110/2011.(X. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Kisteherautó beszerzéséről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési, 

település-fenntartási feladatok hatékonyabb ellátásának támogatására 

kisteherautó vásárlásáról határoz. A jármű vételára 750.000 Ft.  

 A vételárat illetve az eljárási költségeket a képviselők által felajánlott 

képviselői keretből biztosítja. 

 Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, az átírásra 

irányuló eljárás lefolytatására. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: szeretném kérni, hogy a sportöltöző építését a jövő évi 

költségvetésbe kalkuláljuk bele. Már olyan rossz állapotban van az épület, hogy nem lehet 

tovább halasztani. A Sportklub szeretné, hogy a testületnek ez a beruházás nyitott könyv 

legyen, hiszen tetemes összeget kell tenni a pályázati pénz mellé. A Sportklub ennek a 

kivitelezését meg szeretné pályáztatni sárosdi vállalkozók között. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: megindult az eljárás az építési engedély ügyben. A 

tervezési díj ki lett fizetve, az engedély kérelem be lett nyújtva. Addig nem lehet megkezdeni 

a munkát, amíg nincs meg az engedély. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  

A Képviselő-testület döntött a jegyző továbbalkalmazásáról, véglegesítéséről. 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 

ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára dr. Hanák Mária 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

Takács Istvánné Mrázik Sándor 

 hitelesítő  hitelesítő 

 

 


