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Az ülés megnyitása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Telek László képviselő jelezte, hogy
később fog érkezni.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Göncz Zoltán képviselő november 25-i hatállyal
lemondott képviselői mandátumáról. Lemondó nyilatkozatát eljuttatta a HVB elnökének.
Átadom a szót a Jegyző Asszonynak, hogy elmondja milyen lépések lesznek ezután.
Dr. Hanák Mária jegyző: a Helyi Választási Bizottság elnöke megkeresi a listán soron
következő legtöbb szavazatot kapott jelöltet, aki Végh László. Végh Úr jelenleg nem
képviselő alpolgármesterként működik közre a testület munkájában. Nyilatkoznia kell,
elfogadja-e a képviselői mandátumot, illetve mit kíván az alpolgármesteri tisztségével
kezdeni. Lemond róla, vagy pedig továbbra is szeretné ezt betölteni. A Képviselő-testületnek
el kell döntenie, hogy akar-e két alpolgármestert, ha igen Polgármester Asszony tesz
javaslatot annak a személyére. Az SzMSz-t mindenképpen módosítani kell. A megkeresést a
HVB Elnöke fogja elküldeni a képviselő-jelölthöz. Ha elfogadja a jelölést, és a nyilatkozatát
írásban eljuttatja a Polgármester asszonyhoz, a soron következő testületi ülésen esküt kell
tennie.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a meghívóban szereplő napirenden kívül van-e
valakinek egyéb javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a napirendi pontokat.
A képviselő-testület 4 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.
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Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a 2011. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról.
2./ 2012. évi költségvetési koncepció.
3./ Aktuális ügyek
A./ Tájékoztató a tükröspusztai út karbantartásával kapcsolatos egyeztető tárgyalásról.
4./ Egyebek.

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és
Véningerné Bognár Krisztina képviselő-testületi tagokat javasolom.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 4 igennel, egyhangúlag elfogadta.

1.
Beszámoló a 2011. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Mivel a Pénzügyi Bizottság nem volt
határozatképes, így tegnap a testület egy része megvitatta a beszámolót. Pleizer Lajos, Telek
László képviselők, Mrázik Sándor alpolgármester és az intézményvezetők vettek részt ezen a
megbeszélésen. Azoktól kérdezem, akik nem vettek részt a megbeszélésen, hogy van-e
javaslatuk, kérdésük, illetve Tar Károlyné gazd. főmunkatársnak van-e kiegészítenivalója?
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a január elején fennálló 6 M Ft adó kinnlevőség
11.431.000 Ft-ra nőtt. Hogyan tudunk ebből behajtani, vagy milyen intézkedéseket tettünk a
behajtásra?
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: a második félévi adó befizetésének határideje szeptember
15. volt. Az adós kolléganő tájékoztatása szerint már csökkent ez az összeg, év végére a
végrehajtási eljárásnak köszönhetően kb. 90 %-ot tudunk elérni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: minden lehetséges eszközzel élünk a behajtásra.
Napi rendszerességgel keressük a bankokat, és nyújtunk be inkasszót. Bízzunk benne, hogy
tényleg december végéig eljutunk odáig, hogy ezeknek az összegeknek nagy része be fog
jönni. Ez az egyéb kinnlevőségekre is vonatkozik. Az látszik, hogy az az összeg, amit úgy
terveztünk be, hogy kiegyenlítődjön a költségvetésünk, az hiányzik, ez így is marad.
A következő évi költségvetés összeállításánál ez forráshiányként lesz betervezve, mert nincs
realitása, hogy a betervezett ingatlanértékesítés megvalósuljon.
Telek László képviselő megérkezett.
Takács Istvánné képviselő: ezt tudtuk, amikor elfogadtuk a költségvetést.
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Mrázik Sándor alpolgármester: tegnap a kötetlen beszélgetésen megállapítottuk, hogy
ezeknek a számoknak a tükrében az idei évben igazából álmodhattunk, de nincs egy doboz
szaloncukorra valónk sem. Pont ezek miatt a számok miatt, amiket minden realitás hiányában
terveztünk be. Amikor terveztük ezt az ingatlanértékesítést sejtettük, hogy ez fog történni.
Ettől függetlenül azt mondom, hogy amikor majd valójában látjuk a 2012. évi költségvetést
meggondolandó, hogy valóban meg akarunk-e szabadulni az ingatlanoktól, mert ha nem
nyúlunk hozzájuk, akkor romlik az állapotuk. Költségek az ingatlanokkal kapcsolatban nem
merülnek fel, de nyilván az állaguk romlik. A mindenkori testület a vagyonát próbálta
gyarapítani és nem felélni. Ha megfogalmazódik többségünkben, hogy felújítás vagy
értékesítés, akkor azt korrekt számokkal kell beletenni. A 2012. évi költségvetéskor vagy így,
vagy úgy beszéljünk erről.
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: talán az augusztusi ülésen jeleztem, hogy a
rendőrség épületét, ha a testület úgy gondolja, akkor a Tűzoltóság szívesen kialakítaná a maga
használatára. Tűzőrségek fognak lenni, az az épület alkalmas lenne, de nem tudjuk, hogy lesze helyi rendőrünk.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Tűzoltóságokat állami felügyelet alá vonják 2012.
január 1-től.
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: annál jobb helyzetben lennének, hogy a tűzoltók
ott lennének, mert az épületnek gondját viselnék.
Takács Istvánné képviselő: beszéltünk erről, és abban maradtunk, hogyha olyan lesz a
helyzet, nem zárkózunk el attól, hogy a Tűzoltóság oda költözhessen. Az eladást ne vessük el,
hanem fontoljuk meg, hogy mennyit tudnánk rá költeni, hogy az értéke megmaradjon.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: most is megkeresett a sárbogárdi rendőrkapitány,
hogy amennyiben rendőrt szeretnének elszállásolni, van-e Sárosdon lakás? Mondtam, hogy
igen, hiszen 2001-2002-ben adta át az önkormányzat a Megyei Rendőrkapitányságnak a
bérlőkijelölési jogot. Az épület fenntartási költségei nem az önkormányzatot terhelik, és a
lakás is fűtve van. Arra nem lesz lehetőség ott, hogy tároljuk a tűzoltóautót, mert arra nincs
hely. Az udvaron nem lehet tárolni. Ha tudunk valamit, hogy mi lesz, akkor nyilvánvaló, hogy
kell vele foglalkozni. Az I. sz. orvosi lakás és a rendelő egy rendszeren van, és nemcsak a
rendelőt fűtjük, hanem a lakást is. Ott is gondolkodni kellene egy hasonló megoldáson, mint a
II. sz. rendelőnél és lakásnál, hogy külön lehessen a fűtést vezérelni. A 12 lakásos bérháznál
befolyó összeget fel lehet használni lakásfelújításra. A 12 lakásos háznál próbálunk
állagmegóvással is foglalkozni. A kazánok felülvizsgálata minden évben megtörténik, kivéve
az első évet, ami az önkormányzat feladata. Az egész lépcsőház kimeszelésre került, részben a
közmunkásokkal, és közérdekű foglalkoztatás keretében. A folyosóknál alulra és középre
vásároltunk dekorlapot, hogy a falat megóvjuk, ha nekitámasztják a kerékpárt.
A gyógyszertári lakás ki van adva a gyógyszertárral együtt. A II. sz. orvosi lakásnál most
lettek kicserélve a nyílászárók. A beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye, javaslata? Nincs. Aki elfogadja a 2011. III. negyedévi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót, 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
124/2011 (XI. 29.) számú
Határozata
A III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
és intézményei 2011. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
szóló beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal- elfogadja.

2.
2012. évi költségvetési koncepció
Lehotainé Kovács Klára polgármester: azt erősítették meg a megbeszélésen résztvevő
képviselők, hogy mindenképpen meg kell oldani a sportöltözőnek az építését, ehhez meg kell
keresni a megfelelő forrásokat. Kell-e beadni februárban az első számlát, ha igen, akkor
anyagvásárlást meg kell oldani ebben az évben. Utána kell járni annak, hogyan lehet
megoldani azt, hogy a civil szervezet pályázatmegelőlegező hitelhez jusson. Vállalhatja akár a
kezességet, akár a kamatokat az önkormányzat. Jó lenne megoldani az Új utca vízhálózatának
befejezését, hiszen 2002-ben készült a terv. Van az önkormányzatnak építési telke is ott, azok
értékesítésén is lehetne gondolkodni. A működési kiadásokat érintő kötelezettségeknél, a
szemétszállításnál, nemcsak a 70 év felettiektől átvállalt díj szerepel, hanem benne van a
cigánytelepről elszállíttatott konténerek költsége is, ami horribilis összeg.
Mrázik Sándor alpolgármester: a rendszergazdánál a 900 E Ft szerepel, ez hány gépet
takar?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: 20 számítógépet. A gyepmesteri költség nagyon
sok.
Dr. Hanák Mária jegyző: elfogadták az ebrendészeti díjról szóló jogszabályt, amely szerint
lehet „ebadót” kivetni max. 6000 Ft/év, de nem kötelező. A testület dönti el, hogy bevezeti-e.
Visszaadják az önkormányzatoknak a feladatokat, lesz összevezetés és 3 évente össze kell írni
az ebeket. Az ebadóból befolyt összegből lehetne fizetni pl. az összeíróknak a bérét, vagy a
megbízási díját. A Településfejlesztési Bizottság kapta meg feladatul, hogy vizsgálja felül az
állattartási rendeletnek ezt a szakaszát. Utánajártam, elkészítettem az anyagot, a bizottság
elnökének csak össze kellett volna hívni az ülést, de nem történt meg. Beszéltem Dr. Csele
Istvánnal, aki megígérte, hogy a chippel kapcsolatos dolgoknak utánajár. De ő sem jelzett.
Megkerestem a gyepmesteri tevékenységet végző céget, és nagy tétel esetén 1000 Ft/db áron
tudnának chipet adni, viszont nem ültethetik be. Ha kötelezővé tesszük a chip beültetését,
mindenképpen hozzá kellene járulni a költségeihez viszont akkor azután amelyik kutyában
nem lesz chip, azt befogjuk és esetleg a szabálysértési bírság sem kizárt ezekben az esetekben.
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: lesz egy réteg, aki be fogja fizetni, és lesz, aki
nem.
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Dr. Hanák Mária jegyző: akkor elvisszük a kutyáját, utána nem fog szerezni újabb kutyát.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha ezt rendszeresen leellenőrizzük, akkor nem.
Dr. Hanák Mária jegyző: addig volt igazán karbantartva az ebállomány, amíg az
önkormányzatoknál volt.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ebben az évben már nem fog működni a bizottság,
ezért a következő testületi ülésre kiküldenénk minden képviselőnek azt az anyagot, amit a
Jegyző Asszony összeállított.
Be van tervezve az I. sz. orvosi körzet ellátása. A testület az előző ülésen azt döntötte, hogy
beszéljünk a jelenleg helyettesítő háziorvossal, hogy vállalná-e a közalkalmazotti státuszba
való feladatellátást. Ha nem, akkor meghirdetjük az állást, és az OALI segítségét is kérjük.
A Szociális Bizottság elnöke, az Alpolgármester Úr és a Jegyző Asszony is részt vett a
megbeszélésen. Úgy tűnt, hogy a Koroknai doktor úrék nem igazán óhajtanak ezzel
foglalkozni. Abból nem enged dr. Koroknai Géza, hogy ne a II. sz. orvosi rendelőben legyen a
rendelés. Egy hét gondolkodási időt kértek, ami múlt hét szerdán járt le. Csütörtökön más
ügyben volt bent a Steer doktornő, akitől Jegyző Asszony megkérdezte, hogy jutottak-e
valami elhatározásra. Azt a választ kapta, hogy akiktől kérték, még nem adtak megfelelő
felvilágosítást. Azóta sem kerestek bennünket. Úgy gondolom, hogy a holnapi nap folyamán
ismét rákérdezünk, hogy mit döntöttek. Már nem érdemes tovább várni, mert úgy érzem, hogy
időhúzás ez a részükről. Az I. sz. orvosi rendelőnél kb. 5 hiányosság van, amelyekre már
kértünk árajánlatot. El kell gondolkodni a képviselői keretnél, hogy az, mekkora legyen.
Az összeget mindenképpen csökkenteni kell, bár az idén sem használtuk fel.
Dr. Hanák Mária jegyző: a koncepció elfogadásra készített határozati javaslat néhány
pontjánál várjuk a Képviselő-testület javaslatát. Pl. a 3. pontnál. Előzetes elképzelés, hogy
inkább csökkentsük a szociális kiadásokat, hiszen a nem kötelezően adandó ellátásokat
mérsékeljük, vagy egyáltalán nem adjuk. Nyilván amikor a rendelet tervezetet látják, lehet
eldönteni konkrétan. Én a csökkentést javasolnám. A 4. pontnál is dönteni kellene.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az óvodában összesen 28 olyan gyerek van, aki után
a teljes térítési díjat fizetik, a többiek vagy 100 %-os, vagy 50 %-os kedvezményt kapnak. Ki
kell számolni, hogy az állami normatíva fedezi-e ezt. A felnőtt étkezési térítési díjat lehet
emelni. Az iskolai konyhánál egy fő nyugdíjba vonult a nyáron, kérdés, hogy az álláshelyet
betöltjük-e 4-6-8 órában, vagy megvárjuk azt, hogy a közmunkaprogram keretében meg
tudjuk-e továbbra is oldani ezt. Így ez minimális összegbe kerül nekünk. A szociális
kiadásoknál a 20 %-ot az önkormányzatnak kell biztosítani. A segélyeknél bejött a
lakásfenntartási támogatás, és sokkal több az igény, mint ami akkor volt, amikor
méltányossági alapon is adtunk támogatást. A szociális előirányzatnál számolhatunk az idei
szinttel. Az óvodai konyha javasolja a térítési díj 10 %-kal való emelését. Akkor inkább
maradjunk a sima kiflinél és zsemlénél, mert sem az önkormányzat, sem a szülő nem fogja
tudni kifizetni. Az iskolai konyha kijön a jelenlegi normatívából, az óvodai konyha nem.
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: tényleg megdöbbentő és elkeserítő, hogy 120
gyerek van az óvodában és 28-an fizetnek étkezési térítési díjat. Ha megemeljük, akkor
megint azokat büntetjük, akik a teljes árat fizetik.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az iskolai konyhán alig étkeznek a pedagógusok.
Jövőre havi 5000 Ft-nál többet a cafetériában nem lehet adni.
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Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a 6. pontnál az szerepel, hogy a köztisztviselőknél
nem haladhatja meg az évi bruttó 200 E Ft-ot a cafetéria.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Ktv-ben le volt szabályozva ez, nem ezzel volt a
gond.
Takács Istvánné képviselő: a köztisztviselőknél meg van-e határozva a minimum vagy a
maximum a cafetériánál?
Mrázik Sándor alpolgármester: koncepcióról beszélünk, ne menjünk bele részletekbe,
amikor még nem tudunk konkrétumot.
Dr. Hanák Mária jegyző: a koncepció figyelembevételével kell elkészíteni a 2012. évi
költségvetésre vonatkozó rendelettervezetet.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a 3. pontnál maradjunk a 2011. évi szinten.
Az egyéb bérleti díjak esetében, pl. földbérleti díj, lakbér, mit dolgozzunk ki, emeljük,
hagyjuk, mennyivel emeljük?
Mrázik Sándor alpolgármester: az infláció mértékével megegyező emelést tennék, illetve
nem tudom, hogy mennyire piacosak a mi díjaink. Emelhetünk, de ha nem fizetik be a
díjakat?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: vannak kintlévőségeink a lakbéreknél is. A 12
lakásos bérháznál 600 Ft/m2/hó a lakbér.
Mrázik Sándor alpolgármester: mennyire korrektek ezek az árak?
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: a székesfehérvári árakhoz képest korrektek.
Mrázik Sándor alpolgármester: lehet, hogy amit idáig az önkormányzat bevállalt szociális
juttatást, nem biztos, hogy ez követhető.
Takács Istvánné képviselő: nem nagyon van ilyen, esetleg az ápolási díj.
Dr. Hanák Mária jegyző: a szociális ellátás területén én inkább a nagyon rossz gyakorlatot
emelném ki, ezt a Szociális Bizottság ülésén is elmondtam.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nem a rendelet
szerint állapítunk meg támogatást.
Mrázik Sándor alpolgármester: ezt a község el tudja-e viselni: Van egy rétegünk, amelyet
az állam amúgy is támogat. Ami kötelező, az kötelező, ami nem, az nem. A szociális kiadások
előirányzatát én csökkenteném, ha módunkban áll.
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: csak azt adjuk, amire az állam ad normatívát.
Takács Istvánné képviselő: át fogjuk nézni a helyi rendeletet, és ahol tudjuk, módosítjuk.
Bejött a lakásfenntartási támogatás. Van egy-két méltányosságból támogatott, ezt meg fogjuk
szüntetni. Fogadjuk el az idei évi szintet, és ha meglesz a kidolgozott anyag, meg tudjuk
csinálni a tervet. Ne módosítsuk a koncepciót. Legtöbbször az adott támogatás alatta van,

7

mint ami a helyi rendeletünkben benne foglaltatik. Nem javasolja a következő évtől a Jegyző
Asszony, ami nem kötelező.
Dr. Hanák Mária jegyző: ez csak koncepció, az a cél, hogy csökkentsük a szociális
kiadásokat.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: nem mondunk %-ot, hanem csökkenteni kell.
A földbérleti díjak emelése nem lenne célszerű, mert vannak olyan területek, amelyek ki
vannak adva ugyan, de művelhetetlenek.
Mrázik Sándor alpolgármester: úgy kellene működnie, hogyha valaki kivesz egy jobb
területet, akkor egy rosszabb területet is meg kellene művelnie.
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a lakbéreket ne emeljük.
Lehtoiné Kovács Klára polgármester: a temetői díjakat tavaly vagy tavalyelőtt eléggé
megemeltük. Az étkezési térítési díjaknál csak az ÁFA emelés miatti emelés lenne, nem
javasolunk emelést.
Mrázik Sándor alpolgármester: mennyi a kötelező tartalék?
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: a költségvetés 4-6 %-a közötti összeg.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: utána kell járni, hogy forráshiány szerepelhet-e a
költségvetésben.
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: a képviselő-testület tehát továbbra is fenntartja az
ingatlanok eladási szándékát, de ne jelenjen meg a tervben.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: igen. A költségvetési koncepcióval kapcsolatban
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki ezekkel a módosításokkal
elfogadja a 2012. évi költségvetési koncepciót, 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
125/2011 (XI. 29.) számú
Határozata
A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
ön kormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési koncepciójára
vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi határozatot hozta:
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1.) Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben, és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok
ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések
tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést
elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése
során érvényesíteni kell.
2.) Felül kell vizsgálni az előző években tett kötelezettségvállalásokat. Az
előző években felvett hitelek visszafizetési kötelezettségeinket teljesíteni
kell.
Új utcai vízellátás beruházására, sportöltöző, I. orvosi rendelőhöz tartozó
lakás felújítását meg kell oldani.
További felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület csak akkor tervez,
ha kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem
kerül veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható, illetve ha a
fejlesztés pályázat útján valósulhat meg és támogatás mértéke legalább a
70 %-ot eléri .
3.) A szociális kiadások előirányzatát a 2011. évi szinten kell a
rendelettervezetbe beépíteni.
4.) A Képviselő-testület a fenntartásában lévő intézményi konyhák
vonatkozásában az étkezési térítési díj valamint az önkormányzat által
megállapított egyéb díjak mértékének emelését nem tartja indokoltnak
kivéve az áfa emelés mértékét.
5.) A Képviselő-testület a településüzemeltetési feladatok színvonalas
ellátásához szükséges költségvetési előirányzatot biztosítja.
6.) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére járó ún. „ cafetéria „
szolgáltatás mértékét 2012. évre a törvényi javaslatban engedélyezett
bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg, a közalkalmazottak, MT hatálya alá
tartozók részére nettó 5.000 Ft/hó adható étkezési juttatást határoz meg
7.) A Képviselő-testület felül kívánja vizsgálni azokat a működési kiadásokat,
amelyek az önkormányzat és az intézmények alapvető működéséhez nem
szükségesek.
8.) A költségvetés általános tartalékának mértéke minimum 12 millió- Ft.
legyen.
Felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítése során a fentiek
figyelembevételével készített rendelettervezetet terjesszen elő.
Felelős: A 2012. évi rendelet-tervezet elkészítésére dr. Hanák Mária jegyző
Határidő: 2012. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs távozott az ülésről.
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3.
Aktuális ügyek
A./ Tájékoztató a tükröspusztai út karbantartásával kapcsolatos egyeztető tárgyalásról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a két legnagyobb gazdálkodóval és a Mezőfalvi Zrtvel vettük fel a kapcsolatot a tükrösi úttal kapcsolatban. A megbeszélésre csak a Mezőfalvi
Zrt. képviselői jöttek el. Elmondták, hogy ők kevésbé használják az utat, mert Darumajor után
lévő úton tudnak közlekedni. Ennek ellenére tettek egy olyan felajánlást, hogy két pótkocsis
teherautónyi anyaggal besegítenek az út karbantartásába. Megkerestük azokat a tükrösi
szülőket, akiknek van iskoláskorú gyereke. A szülők közül senki sem érkezett meg a
megbeszélésre. Tavasszal, amikor bejön a jó idő, akkor fel kell újítani vagy kátyúzni kell az
utat, és a mezőgazdasági gépekkel behajtani tilos táblát kitenni, vagy behajtani tilos táblát
kivéve az ott lakókat és az autóbuszt. A MÁV a Perkátai úttól a Tükrösi úti sorompóig tartó
útszakaszt nem fogja felújítani. A Mezőfalvai Zrt. képviselői elmondták, hogyha az árkot
kitakarítjuk, akkor az nagyon sokat fog az út állapotán javítani, mert most az a baj, hogy
beszorul a nedvesség.
4.
Egyebek
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a játszótér létesítésével kapcsolatos szerződéseket
kiküldtük e-mailen. Az önrészre pályáztunk a Nemzeti Horizont Alapítványnál, és
megküldték az erre vonatkozó szerződést. Mivel a pályázat utófinanszírozású, ezért az MKB
Bankkal kellene szerződést kötni az előfinanszírozásra, és ezen keresztül lehetne kifizetni a
kivitelezőt. Javasolom, hogy hatalmazza fel a testület a polgármestert ezeknek a
szerződéseknek az aláírására. Aki ezzel egyetért, 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
126/2011. (XI. 29.)
Határozata
EMVA III. tengely „új játszótér építése” projekt megvalósításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az EMVA III.
tengely „új játszótér építése” projekt megvalósításával kapcsolatosan az alábbi
határozatot hozta:
- Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Nemzeti Horizont Alapítvány (2100
Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.) valamint a Sárosd Nagyközség
Önkormányzata között létrejött Támogatási Szerződést, a határozat
mellékleteként szereplő tartalommal- aláírja:
- Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a finanszírozás lebonyolítása
érdekében a számlavezető pénzintézettel valamint az MKB Bank Zrt a letéti
szerződést, az MKB Zrt-vel az Együttműködési Megállapodást – a határozat
melléklete szerinti tartalommal- aláírja.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Fejérvíz Zrt. keresett meg bennünket. A
viziközművek üzemeltetését is át akarja szervezni a kormány vagy önkormányzati kézbe vagy
állami fenntartásba adni. A Fejérvíz Zrt. az önkormányzatok társulásából jött létre. Az
önkormányzati törvény módosítás tervezetében az önkormányzat kötelező feladatai között
nem szerepel az ivóvíz biztosítása, de a későbbiekben bent van, hogy önkormányzati vagy
állami vállalatok láthatják el ezt a feladatot. Nem az önkormányzatok, hanem az állam fogja
leszabályozni az árakat és a felügyeleti rendszert is. Egy szolgáltatónak 200 E lakost kell
ellátni, ennek jelenleg a Dunántúlon csak a Fejérvíz Zrt. és a Győrben székelő cég felel meg.
Amikor mi bevittük ebbe a társaságba a mi viziközműveinket, nem kötöttünk semmilyen
szerződést. A már működő szolgáltatóknál, ha van ilyen szerződés, az tovább működhet. A
Fejérvíz Zrt. által küldött szerződés egy előszerződés, amelyben a jelenlegi díjak vannak.
Valamint biztosítja számunkra, hogyha a törvény változik, ezt a szerződést semmisnek lehet
tekinteni. Javasolom, hogy ezt az előszerződést kössük meg a Fejérvíz Zrt-vel.
Telek László képviselő: marad minden úgy ahogy van, csak szerződéssel?
Mrázik Sándor alpolgármester: ez a szerződés előszerződés?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: üzemeltetési szerződés a címe.
Mrázik Sándor alpolgármester: magyarul szerződést írunk alá. Más lehetőségünk nincs
most, javasolom, hogy írjuk alá.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért Mrázik Sándor alpolgármester
javaslatával kérem, hogy 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
127/2011. (XI. 29.)
Határozata
Sárosdi vízmű üzemeltetéséről szóló Üzemeltetési Szerződésről
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Sárosdi vízmű üzemeltetéséről szóló „Üzemeltetési
Szerződést” a határozat mellékleteként szereplő tartalommal- a Fejé Megyei
Önkormányzatok
Víz
–
és
Csatornamű
Zártkörűen
Működő
Részvénytársasággal (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) aláírja.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: az Erste Bank Nyrt. pótfedezetet kér az
önkormányzattól a Közkincs Hitel Programhoz, mivel megítélésük szerint romlott az
önkormányzat pénzügyi helyzete. Annak idején nem kértek fedezetet. Ezen a levélen
felháborodtam. Tájékoztattam őket, hogy javult az önkormányzat pénzügyi helyzete, egy
napot sem késtünk a fizetéssel. Kérnek a fedezetként felajánlható ingatlanok adatairól egy
listát, és majd ők kiválasztják a megfelelőt. Nem támogatom, hogy ilyen listát küldjünk.
Javasolom, hogy kérjük azt a banktól, hogy írja le, hogy minek alapján ítélte meg az
önkormányzatunk anyagi helyzetét. Történt-e csúszás a hitel törlesztésében és ezután tudunk
választ adni.
Mrázik Sándor alpolgármester: egyetértek a javaslattal.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért azzal, hogy kérjük meg az Erste
Banktól, minek alapján ítélte meg az önkormányzatunk anyagi helyzetét, történt-e eddig
csúszás a hitel törlesztésében.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2011. (XI. 29.)
Határozata
Közkincs hitelprogram keretében finanszírozott beruházási hitel visszafizetéséhez
pótfedezet biztosításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az ERSTE Bank - a
Közkincs hitelprogram keretében finanszírozott beruházási hitel
visszafizetéséhez - pótfedezet biztosítására vonatkozó megkeresésére az
alábbi határozatot hozta:
-

felkéri a pénzintézetet, adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, mely adatok
figyelembevételével ítélte meg önkormányzatunk anyagi helyzetét

-

felkéri a pénzintézetet, adjon kimutatást az önkormányzat által
késedelmesen teljesített részletfizetésekről

-

felkéri a pénzintézetet, jelölje meg azon jogszabályhelyet, melynek alapján
adatokat kér önkormányzatunk tulajdonában lévő ingatlanokról

-

felkéri a pénzintézetet, indokolja meg pótfedezeti igényét.

Határidő: megkeresés elküldésére 2011. december 15.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
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Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:
A Képviselő-testület döntött a Sárosd, Béke tér 1. sz. alatti bérházban lévő 1/1 sz. alatti lakás
bérbeadásáról.
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2012. évi fordulójában (10 hónapra) havi 3.000.- (Háromezer) Ft támogatást állapított meg
egy pályázónak, és (10 hónapra) havi 1.000.- (Egyezer) Ft támogatást állapított meg egy
pályázónak, akik az országos pályázati kiírásban és az önkormányzat szabályzatában
leírtaknak megfeleltek. Két pályázatot elutasított, mert nem felelt meg a pályázati kiírásban,
illetve az önkormányzat szabályzatában előírt feltételeknek.
A Képviselő-testület egy kérelmező részére első lakáshoz jutók támogatását állapított meg,
egy kérelmet elutasított.
A Képviselő-testület helybenhagyta a Szociális Bizottság segély kérelem elutasításáról szóló
határozatát, a beadott fellebbezést ismét elutasította.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést bezárta.
K.m.f.

Lehotainé Kovács Klára
polgármester

dr. Hanák Mária
jegyző

Takács Istvánné
hitelesítő

Véningerné Bognár Krisztina
hitelesítő
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