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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 
tartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Mrázik Sándor alpolgármester 
 Göncz Zoltán képviselő 
 Pleizer Lajos képviselő 
 Takács Istvánné képviselő 
 Telek László képviselő 
 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 
 
Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző 
 Végh László alpolgármester 
 Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány 
 Erdélyi Imre KMB 
 Kovács Tibor Orbán Polgárőr Egyesület elnöke 
 Szabóné Kaiser Edina Jobbik Magyarországért Mozgalom  
 Sárosdi Alapszervezete 
 Szabó Ádám Jobbik Magyarországért Mozgalom  
 Sárosdi Alapszervezete 
 Kozma Attila Jobbik Magyarországért Mozgalom  
 Sárosdi Alapszervezete 
 Fogas László Jobbik Magyarországért Mozgalom  
 Sárosdi Alapszervezete 
 Farmosi Csaba helyi lakos 
 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
Az ülés megnyitása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Javaslom a kiküldött napirendi 
pontok elfogadását azzal módosítva, hogy 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
nem külön napirend, mert erre a zárszámadási rendeleten belül sor került. Így az első 
napirendi pont a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló illetve rendelet 
elfogadása. 
Az egyebekben szeretnék beszámolni, az utolsó ülés óta végzett munkáról és az 
eseményekről. Szeretném, ha megtárgyalná a testület a Jobbik Magyarországért Sárosdi 
Alapszervezete által benyújtott kérelmet. Az ismertetett napirenden kívül van-e valakinek 
egyéb javaslata?  
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Az egyebekben szeretnék a Sportegyesület részéről szót 
kérni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra teszem fel a napirendi pontokat az 
elhangzottakkal módosítva. 
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A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 
2./ Sárbogárdi Rendőrkapitányság, Polgárőrség tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről. 
 
3./ Egyebek. 
 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pleizer Lajos és Göncz 
Zoltán képviselő-testületi tagokat javaslom.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
 

1. 
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A beszámolót a Pénzügyi Bizottság megvitatta. 
Átadom a szót a bizottság elnökének.  
 
Göncz Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangú szavazással a 
költségvetési zárás elfogadását javasolja a testületnek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Van-e valakinek kérdése? 
 
Pleizer Lajos képviselő: Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos tervek nem teljesültek, 
azonban az idei költségvetésben is szerepel az ingatlanértékesítés. Előre tudjuk, hogy nem 
fogjuk realizálni. Nem szabad betenni a költségvetésbe olyan dolgokat, amiről tudjuk, hogy 
nem valósul meg. Kérem, és mondom, hogyha költségvetést módosítunk, legyünk erre 
tekintettel. Megfogalmazunk bevételi forrást, ami nincs, így elkölteni sem lehet. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A nagyvárosok, a közgyűlés költségvetésével 
kapcsolatban is leírták, hogy van néhány millió, ami nem realizálódik, de betervezték. 
Törekedni kell arra, hogy megvalósuljon az ingatlanértékesítés. Vannak telkeink is. Az 
összegzésben az látható, hogy annak ellenére, hogy nem sikerült realizálni az 
ingatlanértékesítést, nem lett mínuszos a költségvetés. Úgy gondolom, hogy ahhoz képest, 
hogy a 2008. évi költségvetést majdnem 10 M Ft mínusszal zártuk, eredmény, hogy a 2010. 
évet nullára hoztuk ki, illetve némi kis tartalékot képeztünk. Bízzunk benne, hogy az idei évet 
se zárjuk ennél rosszabbul. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Az írásos anyag első oldalának utolsó sorában az áll, hogy 
a község eladósodása megállt. Valóban pénzforgalmilag azt lehetett látni, hogy eladósodik a 
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község. A hitelek és pénztechnikai dolgok gyakorlatilag értéket teremtettek. Nem munkabérre 
adósodtunk el, hanem különböző célok miatt voltunk kénytelenek hitelt felvenni. A 
törzsvagyon gyarapodott. Tavaly sem, és most sem értek egyet az eladósodás szóhasználattal. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: 2008. évi költségvetési zárás közel 10 M Ft mínuszt 
mutatott ki, a 2009. évi zárás -2.789.000 Ft volt, a 2010. évben 3 M Ft plusz van. Így értettük 
az eladósodás megállását. Lehet, hogy nem ez a legjobb szó. Talán azt kellene beleírni, hogy a 
község negatív pénzügyi helyzete megváltozott, vagy a község negatív pénzügyi helyzete 
javulást mutat. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Én ezt nem tartom annyira kritikus jelzőnek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Ki kell az egész mondatot hagyni. A 12 lakásos 
bérház építésére felvett hitel lejárt tavaly. A szennyvízcsatorna hitelt is kifizettük. Az 
„eladósodás” is ebből adódott. Azért kellett 2008-ban felvenni hitelt, hogy a be nem folyt 
csatorna érdekeltségi hozzájárulást kifizessük. 
 
Takács Istvánné képviselő: Vannak még kinnlevőségeink. Annak a befizetése vagy 
behajtása folyamatos, vagy történt-e már befizetés az elmúlt évre? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Itt az önkormányzat összes kinnlevősége szerepel. 
Pl. a Jobb Otthon Alapítvány tartozása. Van, aki nem jelenti be, hogy felszámolás alatt van a 
cége, és görgetjük a tartozását. Amíg olyan bevallás nem érkezik, ami alapján törölni lehet a 
tartozást, addig nyilvánvaló, hogy görgetjük. Meg kell bízni belső ellenőröket, hogy 
vizsgálják át az adót. 
 
Dr. Hanák Mária jegyző: A kolléganők végzik a végrehajtási feladatokat. Április 18. óta 
szinte csak a szociális ügyekkel és végrehajtási ügyekkel kapcsolatos iratokat írtam alá. A 
fizetési hajlandósága sem olyan a lakosságnak, ami megfelelő lehetne, végrehajtható 
vagyontárgyaik pedig nincsenek. De folyamatos a végrehajtás, jól működik.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a beszámolót, illetve a 
2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását. 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

4/2011 (IV. 29.) számú 
 

R E N D E LE T E 
 

Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési zárszámadásáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: A belső ellenőri éves összefoglaló jelentést 
mindenki megkapta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Ha nincs, javaslom 
elfogadni az összefoglaló jelentést azzal, hogy felkérjük a jegyzőt, hogy a júniusi testületi 
ülésre az intézkedési tervet nyújtsa be a testületnek. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

45/2011 (IV. 28.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

2010. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőri jelentésről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évre 

vonatkozó összefoglaló belső ellenőri jelentést kiegészítés nélkül – elfogadja. 
 Felhívja a Jegyzőt, hogy a jelentésben foglaltak alapján készítsen intézkedési 

tervet és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
 Határid ő: 2011. júniusi képviselő-testületi ülés 
 Felelős: Dr. Hanák Mária jegyző 
 
 
 

2. 
Sárbogárdi Rendőrkapitányság tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A beszámolót mindenki megkapta. A kapitány urat 
kérdezném, hogy lenne-e kiegészítenivalója a beszámolóhoz, vagy várja a kérdéseket? 
 
Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány:  Köszönöm, hogy meghívtak a testületi 
ülésre. A beszámoló sok statisztikai adatot tartalmaz, elég részletesnek ítélem, nem szeretném 
kiegészíteni. Várom a kérdéseket.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A beszámolóból az derül ki, hogy az elmúlt évben 
lényegesen emelkedett az elkövetések száma minden területen. Ebben gondolom az is benne 
van, hogy a törvény változott, és az iskolában is volt néhány olyan eset, ami emelte ezt a 
számot. Az idei év még rosszabb képet mutat, vagy lehet, hogy csak az én érzetem ez. Azt 
vártuk az előző évben, hogy a Sárbogárdi Rendőrkapitányságnak is több rendőre lesz, hiszen 
az ígéret úgy hangzott, hogy mindenhol lesz rendőr a településeken. A sárbogárdi kapitányság 
területén nem igazán érezzük azt, hogy emelkedett volna a kapitányság létszámla. Bízunk 
benne, hogy esetleg ezt a kapitány úr megcáfolja, illetve, hogy a közeljövőben ez változik. 
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Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány:  A beszámoló első oldalán szerepel, hogy 
69-ről 460-ra emelkedett az ügyek száma. A településen két olyan ügy is volt adott 
időszakban, ami növelte ezt a számot, az iskolában egymás sérelmére elkövetett esetek. 
Megbeszélést tartottunk az intézményvezetővel és a polgármester asszonnyal a témakörben. 
Ha bűncselekmény történik, akkor el kell járni. A gyermeknek a körmére kell nézni. Az iskola 
egy oktatási intézmény, a szülők felelőssége fokozottabb. Nem is gondolom, hogy ott dolga 
lehetne a rendőrségnek. Amikor felháborodottan vették tudomásul, hogy egy ilyen ügy 
lezárásra került, le kellett volna vonni a következtetéseket a szülőknek. Lehet vitatni, hogy 
nekem tetszik vagy nem. A jogszabályok alapján járunk el. A bűnmegelőzés terén biztos van 
mit tenni. A szülők a gyerekeikkel milyen kapcsolatot tartanak, hogyan éli az életét, mi 
történik vele nap, mint nap; elmeri-e mondani, hogyha az ő sérelmére történik valami. Több 
száz bűncselekményről van szó, két alkalommal is volt ilyen széria. Ezért ez az ugrásszerű 
növekedés. Ténylegesen nincsen ugrás a településen, ha ezeket az ügyeket levesszük. Az 
iskolával kapcsolatos ügy 400 db volt. Nem megnyugtató, de nem sajátos, nem sárosdi 
sajátosság. Székesfehérváron sajnos olyan iskola is volt, hogy járőröztek nap, mint nap a 
rendőrök az intézményben. Ez egy társadalmi jelenség. Szomorú, hogy itt is az iskola érintett 
volt. Mi megpróbálunk, amennyire lehet a magunk részéről támogatást adni. Amennyiben 
igény van rá, segítünk a bűnmegelőzésben. De ez egy jelzés mindegyikünk számára. Az idei 
évnek az eddigi időszakában volt egy növekmény a vagyon elleni bűncselekmények területén. 
Próbáltunk fellépni, nyomozóportyákkal növelni a rendőri jelenlétet. Több ügyben is volt 
elfogás. A közterület szolgálatot érintő létszámhiány jelentős. 19 KMB-s van összesen, ehhez 
nem párosul megfelelő létszámú járőr. Két 12 órás rendőrjárőr-páros van. A Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság 80 főiskolást fog kapni. Ebből Sárbogárd egy jelentős létszámot kap. 
Van egy ígéret, hogy kiemelten kezelik a területet. Plusz státuszigényt szakmai indokkal kell 
alátámasztani. 25 fő járőrt kértünk pluszba és két KMB státuszt, az egyik ide Sárosdra 
kellene. Megkapjuk-e, ezt nem tudjuk. Azzal a meglévő létszámmal, amivel dolgozunk, az 
eddigi időszakot nézve összességében egy javuló tendenciánk van. Van egy hatékony 
megelőző tevékenységünk. 50 % felett van, ami mind a megyében, mind az országban 
egyedülálló. Rengeteg ügyünk van, jelenleg kb. 300. 200-250 az ideális. Ez óriási leterheltség 
a rendőrkapitányságnak. Mi is arra várunk, hogy növelni fogják a létszámot. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Van itt egy számszaki adat, ami egy elrettentő szám, de azért ne 
vegyük annyira ijesztőnek. Egyébként ezek stagnálnak. Engem teljes mértékben kétségbe ejt. 
Részben koromnál fogva ennek az eredő vektorát előre vetítem. Ilyen jelentős számszaki 
növekedés és az elkövetési kategóriák. Kik is csinálták ezt? Azok a gyerekek, akikre eddig 
sem volt megfelelő odafigyelés. Ez csak rosszabbodik holnap, holnapután. Ez a hajlandóság, 
ez a késztetés erősödni fog. A közbiztonság egy rendőri szóhasználati kategória, egy jogi 
kategória. Állampolgári szempontból, közérzeti szempontból nézzük, akkor hosszú ideje 
három meghatározó terület, amit mindannyian tudunk. A szociális helyzet romlásával 
óhatatlan, hogy növekszik a vagyon elleni elkövetések száma. A kisebbség, kimondva vagy 
nem, felvállalva vagy nem, automatikusan jelent egy többletterhet, mondjuk Nagylókhoz 
képest, aztán bejön egy ilyen korosztályi üzenet. Aki egész nyáron kapálta a Komáromi 
utcában a kertjét és addigra ellopják, mire lehetne belőle szedni, de mégis azt mondom, hogy 
ez a kisebbik probléma. Ebben a csoportban is van egy olyan család, akire azt gondolom, 
hogy minden túlzás nélkül lehet azt mondani, hogy bűnöző. Nekem ezzel van a legnagyobb 
problémám állampolgárként, meg képviselőként is. Megkeresni azt a közös nevezőt, amit a 
rendőrség és az önkormányzat, meg nem tudom, hogy ki mindenkinek kellene még ebben 
részt venni, hogy a mostaninál hatékonyabb vagy eredményesebb visszatartó erőt jelentsen, 
hogy ténylegesen ne azt érezhessük, hogy tudjuk, hogy elvittük szerdán, és pénteken meg 
vigyorog rám. Én számtalan esetben hívom fel a körzeti megbízottat, ha látom a rendszám 
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alapján, hogy nem sárosdi. De nem látom, se önkormányzati se a törvényi alkalmazói szinten 
azt a hatékonyságot, hogy ezeknek az embereknek a kiemelését tartósan lehetne biztosítani. 
Közösen kellene megfogalmazni, hogy erre igény van, és ez bosszantó és folyamatosan növeli 
azt a feszültséget, amit bizonyos politikai tőke szempontjából ki hogyan szeret ebben 
meglovagolni. Sárosd olyan átlagos település, ahol minden megvan ahhoz, ami az országos 
negatívumokat prezentálja. Egy embertől nem lehet elvárni, hogy éjjel-nappal ott legyen, 
figyeljen. Az átlagember azt érzékeli, hogy elvitték xy-t és pár nap múlva itthon van. 
Megszűnt az ún. gördülő akció, amikor egyszerre 4-5-6-7 rendőrautó a falu minden területén 
megjelent. Azt érzékeltem, hogy azoknak az akcióknak a hatására nagyon látványosan 
visszaszorult a grasszálás, folyamatos autós felderítés és ezt egy idő óta nem tapasztalom. 
Lekerült a prioritások közül, vagy anyagi, vagy más oka van? Egy nagyon hatékony, 
visszatartó erejű akciósorozat volt. És nemcsak a roma lakosság szempontjából. Van egy 
csomó olyan ember, aki nem roma, és tudja, hogyha egy rendőrautó van a faluban és ment 
arra, akkor én a kocsmából erre mehetek. Ha szabad ezt tanácsként mondani. 
 
Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány: az őrizetbe vétellel kapcsolatban azt tudom 
mondani, hogy a rendőrkapitányság, ha lehetőséget lát erre, akkor alkalmazza. Ez a település 
volt, ahol elsőként alkalmaztuk a szabálysértési őrizetbe vételt. Az már más kérdés, hogy egy 
szabályos őrizet esetén mit ítél a bíró. Mi minden olyan lehetőséggel élünk, amit a jogszabály 
megenged. Guruló akciók vannak, de nem olyan demonstratív és nem olyan erővel. Korábban 
a készenléti rendőrségtől kaptunk erre létszámot. Az év elejétől nem kapunk, mert EU 
elnökség van, és oda vezényelnek mindenkit. Innen a kapitányságról viszont nem visznek el 
rendőrt. Ezért nem is tudjuk ugyanazt a helyzetet fenntartani. Különböző megoldásokkal 
élnek egyébként az önkormányzatok, van, ahol nagy létszámú polgárőrség van. Faluőri 
rendszert találtak ki Sárkeresztúron. Szabadegyházával sikerült olyan megállapodást 
megkötni, hogy havonta 90 óra túlszolgálatot finanszíroznak a kapitányság irányába. Mi is 
keressük az utakat, hogy milyen módon tudjunk még hatékonyabban működni. Vannak olyan 
napok, amikor nincs érdemi bejelentés, ez egy eredmény, elmondtam ezt a mai közbiztonsági 
fórumon. Egy nyomozás hosszabb folyamat. 
 
Takács Istvánné képviselő: A környezetvédelem milyen mértékig tartozik a rendőrség 
hatáskörébe, pl. a kábelégetés, gumiégetés? 
 
Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány:  Erre nem lehet egy egyszerű választ adni. A 
környezetvédelmi tevékenységre van egy külön hivatal. Ezen kívül attól függ, hogy milyen 
jogsértés történik. Ha bűncselekmény, akkor igen. A veszélyes anyag mértéke is 
meghatározza. 
 
Takács Istvánné képviselő: egy ilyen bejelentést konkrétan meg szeretnék kérdezni, mert 
hangfelvétel is készül a beszélgetésekről. Többször jeleztük a rendőrség felé és két esetben a 
rendőrkapitányságra is betelefonáltak a Rajk L. utcából, mert, igaz rövid ideig, de fekete 
füstfelhőt láttak. Ez folyik Sárkeresztúron és Kálozon és nem tudunk vele mit kezdeni.  
 
Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány:  Ha megmondja, hogy mikor volt ez a 
bejelentés és ki volt a bejelentő, meg fogjuk vizsgálni. 
 
Takács Istvánné képviselő: Április 14-én és Baranyai Jánosné és Takács Istvánné volt a 
bejelentő. A bejelentéskor én bemutatkoztam, hogy sárosdi képviselő vagyok, és nekem azt 
mondták, hogy ki fognak jönni. Nem tudom, hogy kijöttek-e. 
 



 8 

Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány:  Le fogom ellenőriztetni és vissza is jelzek.  
 
Takács Istvánné képviselő: Mi napi szenvedői vagyunk ennek. 
 
Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány:  Ha el van rendelve tűzgyújtási tilalom, 
akkor eljárunk. Van egy gyakorlata a kapitányságnak erre, azt minden esetben elvégezzük. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Teljesen egyetértek Göncz Zoltán képviselővel. Beszéltünk 
az elmúlt években a drogfogyasztásról Sárosdon, ma már együtt élünk vele. A velem történt 
három eset kapcsán a rendőrség intézkedését csak dicsérni tudom, nagyon korrekt módon, 
frappánsan kezelték le. Amit a rendőr megtehet, azt megtették. A kollégák fáradtak, ez 
nyilván a rendőrségnek a magánügye. Gyakorlatilag meg is fejtették az elkövetőnek a kilétét. 
Próbáltunk lakossági segítséget is kérni, ezt szeretném kiélezni. Eljutottunk mára Sárosdon 
oda, hogy meglett, karakán kiállású emberek nem szívesen tanúskodnak, vagy unják a banánt 
és nem foglalkoznak vele, vagy talán félnek. Idős, egyedülálló emberek félnek a saját 
otthonukban világos nappal Sárosdon. És ki kell, hogy mondjam, hogy elsősorban a romáktól. 
Nem a rendőrség tehet erről, hanem a törvénykezésünk. Azt szeretnénk mi megfogalmazni 
közösen, hogy milyen üzenetünk van a belügyminiszter úrnak. Jó az, hogy mi Brüsszelnek 
meg akarunk felelni és tesszük, amit teszünk. A rendőr a 18. órájában van, elvégzi becsülettel 
a munkáját, látom rajta, hogy tudja ki az elkövető és két nap múlva be is igazolódik, de 
gyakorlatilag semmit nem ér a munkája, mert nem fog történni ezzel az emberrel semmi, mert 
rossz a törvény. Én ezt látom. Gyakorlatilag „kidobunk egy vödör pénzt” és azt érzékeljük 
belőle, hogy ez a bűnözői csoport milyen szinten ki van csiszolódva. És használják a 
megfélemlítést, a zsarolást. 73-74 éves nénit a cigánytelep mellett fejbe dobták a kertben 
téglával, megfenyegették, hogy elvágják a torkát, ha szól a rendőrségnek vagy elmegy az 
orvoshoz. A szomszédok meg bevásárolnak neki. Ha az én családomat ilyen dolog éri, akkor 
én önbíráskodást fogok végezni. Ezt nagyon el kell ítélni, tudom. A magyar törvénykezés nem 
ad olyan lehetőséget, hogy engem megvédjen. 
 
Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány:  Lényegében, ami itt megfogalmazásra 
került, az az észrevétel, amit én magam is megtettem. A rendőrség akkor tud dolgozni, ha az a 
társadalom, amit szolgál, az ebben partner. Az egy jó példa arra, hogyha nem segítik a 
rendőrség munkáját, akkor az az eredményesség rovására megy. Az emberekben van néha ok 
nélküli félelem. Az emberek eldöntik magukban, hogy nem tesznek bejelentést.  
 
Kozma Attila a Jobbik Magyarországért Mozgalom Sárosdi Alapszervezetének részéről:  
A gyakorlat nem ezt mutatja. Kis ügyben valami elindul, megáll a dolog, nincs értelme tovább 
menni. Ha önbíráskodik az a logikus, hogy akkor többre megy. Nem hisznek a rendőrnek. 
Nincs pitiáner bűncselekmény, mindegyik mögött érzelmek meg emberek vannak. 
 
Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány:  Ha atrocitás ér valakit, meg fogja kapni a 
segítséget. 
 
Szabóné Kaiser Edina és Szabó Ádám a Jobbik Magyarországért Mozgalom Sárosdi 
Alapszervezetének részéről megérkeztek. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Az emberek elvesztették a hitet, azt kellene visszaszerezni. 
Legyen bátorságuk tanúnak menni. 
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Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány: Szigorú szabályok vonatkoznak a 
rendőrségre. Szoktak kérni szakmai véleményt, amit meg is adok. Ha valamilyen jogszabály 
megszületik, kötelességünk betartani. Nincs lehetőségünk arra, hogy megjegyzéseket fűzzünk 
a törvényekhez. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Valóban nem a kapitány úr felé kellene 
megfogalmazni az elmondottakat, hanem az országgyűlési képviselőnk felé jelezzük. Akár 
mind a 28 települést be lehetne vonni, akik a Dél-Fejér Összefogásba tartoznak. Meg lehetne 
hívni egy belügyminisztériumi illetékest, és elmondani neki ezeket a panaszokat, vagy rajta 
keresztül írásban jelezni. Ennek lenne olyan üzenete, hogy összehangolják a törvényeinket. 
Akár a polgármestert is megbízhatja a testület azzal, hogy kezdeményezze a kistérségen 
keresztül, hogy az országgyűlési képviselőt, vagy a Fejér megyei összes képviselőt hívjuk 
meg egy fórumra, ahova hívjuk meg azokat az illetékes állami vezetőket, akiknek a 
jogalkotásban van szerepük. Mondjuk el ugyanezeket a problémákat, közösen fogalmazzunk 
meg egy levelet, és közösen juttassuk el a minisztérium, vagy az országgyűlés felé. A 
beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?  
 
Pleizer Lajos képviselő: A Fejér Megyei Rendőrkapitányság beszámolóját tegnap 
meghallgattam. Sok területen eredményesebb mutatóval rendelkezik a Sárbogárdi 
Rendőrkapitányság, mint a megyei főkapitányság. Ezt nekünk meg kell köszönni. A mi 
eseteink lehet, hogy úgymond a tyúklopásból állnak össze, de egy dologra fel kell hívni a 
figyelmet: ugyanaz a jelenség nálunk is jelen van. A Seregélyesi úton három házat már 
kifosztottak. Erre oda kellene figyelni. Sejtéseink vannak, hogy kik csinálták, de tettenérés 
nincs. Teljesen egyetértek azzal, hogy csak akkor van tettenérés és eredmény és bíróság által 
lezárt ügy, ha tényleg úgy állunk hozzá. Ez a kulcsa az egésznek, mert akkor a Mari néni 
mindig félni fog és infarktust fog kapni, pedig lehet, hogy nem is kellett volna. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Kérem kapitány urat értse meg, mindamellett, hogy abban 
egyetértünk, hogy sok dolog nem az Ön hatásköre, a felvetéseket, ami azért aggaszt 
bennünket, mert mi nem Sárkeresztúr után akarunk menni.  
 
Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány: Tökéletesen egyetértek és meg is értem.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Ha nincs több hozzászólás, akkor a határozati 
javaslatot tenném fel szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy a testület megköszöni a 
rendőrkapitányság 2010. évi munkáját. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

46/2011 (IV. 28.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Rendőrség beszámolójáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta és 

elfogadta Sárosd Nagyközség közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót. 
Megköszöni a Rendőrkapitányságnak a 2010. évi munkáját. 

 Felkéri a Sárbogárdi Rendőrkapitányságot, hogy a 2011. évben is fordítson 
fokozott figyelmet Sárosd Nagyközség közbiztonságának javítására. 

 Felhívja a Polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Sárbogárdi 
Rendőrkapitányt a határozat megküldésével tájékoztassa. 

 
 Határid ő: 2011. május 15. 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Akar-e a testület arra megbízást adni, hogy 
kezdeményezzem az országgyűlési képviselővel a kapcsolatfelvételt a törvényi háttérrel 
kapcsolatos felvetésekről vagy megbízás nélkül szervezzem? 
 
Göncz Zoltán képviselő: Igen, adjunk megbízást erre. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Aki azzal egyetért, hogy kezdeményezzem az 
országgyűlési képviselőnél a Dél-Fejér Összefogáson belül a téma a megvitatását, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

47/2011 (IV. 28.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Fórum összehívásának kezdeményezése közbiztonságról 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a közbiztonság védelmével kapcsolatos jogszabályi 
háttérben rejlő ellentmondásokra vonatkozó észrevételek jelzésére 
kezdeményezze fórum összehívását a Dél-Fejér Összefogás önkormányzatai, 
a megye országgyűlési képviselői valamint az illetékes minisztériumok 
szakemberinek meghívásával. 
A feladattal kapcsolatban tett intézkedésekről tájékoztassa a Képviselő-
testületet. 

 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
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Polgárőrség tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Mindenki megkapta a Polgárőrség rövid és tömör 
beszámolóját. Van-e valakinek kérdése? 
 
Pleizer Lajos képviselő: A Horgászegyesületnek sok olyan rendezvénye van, amikor a 
Polgárőrséget kérjük meg, figyeljenek oda, és mindig hiba nélkül megteszik. Ezt szeretném 
megköszönni a Horgászegyesület nevében. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Miben látja annak az okát, hogy ilyen drasztikusan lecsökkent az 
egyesület létszáma? 
 
Kovács Tibor Orbán a Polgárőr Egyesület elnöke: Elveszítették a kezdeti lendületüket, és 
van, akinek problémát okoz a 2000 Ft tagdíj kifizetése. Nekem ezt mondták, lehet, hogy más 
volt az oka. A tagok egy része úgy volt polgárőr, hogy köszönöm szépen, nem kérek belőle.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A Polgárőrségnek több tagja van, mint ahányan 
szolgálatot teljesítenek. Nemcsak a rendezvényeinket biztosítják, hanem más munkát is 
végeznek, lehet, hogy többet is, mint amennyit elvárhatnánk tőlük. Jó lenne, ha többen 
lennének. Felvetettem, hogy célszerű lenne úgy gyarapítani a polgárőrök létszámát, hogy a 
saját közegükben, utcákra lebontva járőröznének. Nem feltétlenül kellene a Polgárőrség 
tagjának lenniük.  
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Mekkora a taglétszám, és hányan vannak, akik aktívan részt 
vesznek a Polgárőrségben? 
 
Kovács Tibor Orbán a Polgárőr Egyesület elnöke: Jelenleg 25-27 fő, aki a tavalyi tagdíjat 
befizette. 14-15 fő, aki ad szolgálatot. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Milyen segítséget gondol az egyesület az önkormányzattól 
a munkájához? 
 
Kovács Tibor Orbán a Polgárőr Egyesület elnöke: Havi 3000 Ft, max. 5000 Ft összegben 
gondolkozunk, amiből üzemanyagot tudnánk vásárolni. Tudom, hogy az önkormányzatnak 
nem jó az anyagi helyzete. A megyei polgárőrségtől kapunk támogatást, amire lehet, 
pályázunk. Posztos polgárőrt nem vállalom be, mert teljesen más elvégezni a feladatot, mint 
lepapírozni. Nem muszáj mindig kint lenni. Nem tartom előnyösnek a polgárőr autót, mert 
amikor mindig más civil autóval jártak, nem tudták, hogy ki a polgárőr.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Korábban volt egy vezénylés a szolgálatba történő beosztásban, 
ami nekem sokkal kényelmesebb volt. 
 
Kovács Tibor Orbán a Polgárőr Egyesület elnöke: Mostanában inkább körülnézünk a 
faluban éjfél, két óra körül, mert egy ember nem mehet szolgálatba. Nincs igazoltatási jogunk, 
amit nagyon sokan a szemünkre hánynak. A polgárőr visszatarthatja a bűnelkövetőt, de ez 
minden polgárnak alanyi joga. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: A Polgárőrség szokott szolgálatot adni a 
rendőrséggel együtt is. 
 
Kovács Tibor Orbán a Polgárőr Egyesület elnöke: Igen, természetesen, ha felkérnek 
bennünket. Mi csak hatósági személyként vagyunk mellettük, hogy ne egyedül legyenek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Van-e valakinek egyéb kérdése, véleménye, 
javaslata? Ha nincs, javaslom a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy megköszönjük a 
Polgárőrség 2010. évi tevékenységét, és kérjük, hogy továbbra is segítsenek.  
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

48/2010 (IV. 28.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Polgárőr Egyesület beszámolójáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta és 

elfogadja a Polgárőrség Sárosd Nagyközség közbiztonsági helyzetéről szóló 
tájékoztatóját. Megköszöni a Polgárőrség 2010. évi tevékenységét. 

 Felkéri a Polgárőrséget, hogy a 2011. évben is fordítson fokozott figyelmet 
Sárosd Nagyközség közbiztonságának javítására. 

 Felhívja a Polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Polgárőrséget 
a határozat megküldésével tájékoztassa. 

 
 Határid ő: 2011. május 15. 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Ha ennyiben tudunk segíteni, akkor ezt a havi 5000 
Ft-ot az önkormányzat tudja biztosítani a Polgárőrség számára. Kis segítség is jelenthet 
valamit. Kérem a képviselőktől, hogy az utcaközösségek létrejöttében segítsenek.  
 
Kovács Tibor Orbán a Polgárőr Egyesület elnöke: Bárki bármit lát, jelezze felénk, mi 
felvállaljuk azt, hogy szólunk a rendőrségnek.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Van a költségvetésbe betervezve 50 E Ft a 
Polgárőrségnek. Megnézzük félévkor, vagy III. negyedévkor, hogyan alakulnak a költségek, 
és ha kell, akkor módosítunk. 
 
Kovács Tibor Orbán a Polgárőr Egyesület elnöke: Köszönöm szépen a támogatást. 
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Kovács Tibor Orbán a Polgárőr Egyesület elnöke távozott az ülésről. 

 
 

3. 
Egyebek 

 
Jobbik Magyarországért Mozgalom Sárosdi Alapszervezetének beadványa 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A Jobbik Magyarországért Mozgalom Sárosdi 
Alapszervezete egy Trianon emlékművet szeretne felállítani a kistérségi kerék mögötti 
területen, amihez kéri a testület engedélyét. 
 
Dr. Hanák Mária jegyző: Az emlékmű 3,10 m magas lenne. 3 méternél magasabb 
építménynél csak bejelentési kötelezettség van, a tevékenység megkezdésével egyidejűleg az 
építési hatósághoz, amennyiben engedélyt ad a testület, hogy önkormányzati tulajdonú 
ingatlanon hozzák létre az emlékművet. 
 
Kozma Attila a Jobbik Magyarországért Mozgalom Sárosdi Alapszervezete részéről:  Ez 
egy relatív magasság, attól függ, milyen magasan van. 
 
Dr. Hanák Mária jegyző: A talapzattól 6 méterig csak bejelentési kötelezettség van. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Ennek a furcsa alakú trapéznak melyik részére gondolták az 
emlékművet? 
 
Fogas László a Jobbik Magyarországért Mozgalom Sárosdi Alapszervezete részéről:  A 
felső részére, a fák utáni tér ahol van. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Abban gondolkodtunk, hogy az a rész egy más 
jellegű terület lenne, egy részét parkolónak szeretnénk kialakítani, hogy megoldjuk a II. sz. 
orvosi rendelő parkolási problémáját. 
 
Pleizer Lajos képviselő: A hivatal előtti háromszögbe lenne a legcélszerűbb az emlékművet 
felállítani.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Ahhoz a Közútkezelő engedélye kell. 
 
Göncz Zoltán képviselő: A hivatal előtti háromszögben lévő parkoló rossz. Azt nem tartom 
célszerűnek, hogy a zászlórudak mögött legyen az emlékmű. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: A csatornahálózat építése miatt a Seregélyesi útnál egy 
területet ki kellett sajátítani, pontosabban a bal oldalt az erdő mellett, ott is lehetne az 
emlékmű. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Ott van a szennyvízcsatorna átemelő. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Ott az aknát el lehet fedni, véleményem szerint oda kellene 
az emlékművet tenni. Igaz, hogy nem a falu közepe.  
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Göncz Zoltán képviselő: Egy emlékmű nemcsak a felállításában gesztus, annak egyéb 
funkciója is van. Egy ünnepség, megemlékezés alkalmából óhatatlan, hogy több ember 
összejövetelét jelenti, amit tiszteletben kell tartani. Ilyen szempontból az emlékmű, mint 
alkotás egy kiemelten kezelendő státusz, a faluközpontban van a helye. Mindenféle politikai 
felhang nélkül a Trianon kérdés valóban egy olyan kérdés, hogy központi helyet kellene 
elfoglalni a társadalmi köztudatban. Mi van akkor, ha hátrább visszük a zászlókat? A 
kistérségi kerék is szimbolizál valamit. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Hozzuk át a kistérségi kereket a hivatal előtti háromszögbe.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A földben lévő 2 méteres betonpillér tartja a 
kereket. Szabóné Kaiser Edinától megkérdeztem, amikor behozta a kérelmet, hogy a 
Kápolnadombon nem lehetne-e elhelyezni az emlékművet? 
 
Fogas László a Jobbik Magyarországért Mozgalom Sárosdi Alapszervezete részéről:  Az 
volt az elképzelés, hogy abszolút természetes anyagokból készítjük el az emlékművet. A 
hivatal előtti háromszög volt az első ötletünk, de kicsi a hely, itt nem igazán lehetne 
megemlékezést tartani, és a Közútkezelő miatt is inkább máshol kellene felállítani az 
emlékművet.  
 
Kozma Attila a Jobbik Magyarországért Mozgalom Sárosdi Alapszervezete részéről:  
Arról volt szó korábban, hogy ott a Szabadság térnél parkoló lesz. Nem lenne jó, ha a kettő 
ütné egymást. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Gyakorlatilag meg kellene szüntetni a II. sz. orvosi 
rendelő előtt a parkolást.  
 
Göncz Zoltán képviselő: Ez egy olyan kezdeményezés, amit mindenképpen az adott 
faluvezetésnek támogatni kell. A kistérségi kereket helyezzük át a hivatal előtti háromszögbe.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Azt biztos nem engedi a Közútkezelő. 
 
Göncz Zoltán képviselő: A zászlókat helyezzük feljebb és ahol kb. most zászlók vannak, ott 
egy ilyen méretű emlékműnek méltó helye van, és akkor minden teljesül. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A kistérségi kerék pályázati pénzből készült el, és 
csak a kistérség tudja megmondani, hogy át lehet-e máshova helyezni. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Itt a szándék az első. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A szándék az megvan. Nézzük meg a felvetődött 
helyszíneket, és azután döntsünk, hogy hol legyen az emlékmű.  
 
Telek László képviselő: A II. sz. orvosi rendelővel szemben lévő árkot majd lefedjük és ott 
lesznek a parkolók, ezt is figyelembe kell venni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Biztos, hogy a testület támogatja az emlékmű 
felállítását. Megérne annyit, hogy végignézzük mindegyik helyszínt, és a Közútkezelőt 
megkérdezni. 
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Kozma Attila a Jobbik Magyarországért Mozgalom Sárosdi Alapszervezet részéről:  
Valamennyit tudunk a méretén is módosítani, ha megvan a helyszín. Csökkenteni nem 
gondolnám, hanem növelni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javaslom, hogy hozzunk határozatot arról, hogy a 
testület támogatja a Trianon emlékmű létrehozását, a helyszínt pedig közösen megkeressük a  
Jobbik Magyarországért Mozgalom Sárosdi Alapszervezettel. Aki ezzel egyetért, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

49/2011 (IV. 28.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Trianon emlékmű elhelyezéséről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jobbik 

Magyarországért Mozgalom” Sárosdi Alapszervezete kérésének helyt adva 
elvi hozzájárulását adja Sárosd Nagyközség közigazgatási területén Trianon 
emlékmű elhelyezéséhez. 

 Az emlékmű helyének kiválasztása érdekében 2011. május 3. napjára a 
kérelmező valamint a képviselő-testület részvételével helyszíni szemlét tűz ki.  

 A szemle eredményének függvényében az emlékmű helyéről a soron 
következő képviselő-testületi ülésen dönt.  

 
 Határidő: a képviselő-testület soron következő ülése 
 Felelős:     Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A mai kistérségi társulási ülésen a Munkaszervezet 
Vezetője arról tájékoztatta a Tanácsot, hogy elkészült a kistérség kulturális koncepciója, amit 
a testületeknek véleményezni kell. E-mailen mindenkinek megküldöm az anyagot. Mivel jövő 
héten lesz a seregélyesi képviselő-testülettel együttes ülés, ezért javasolom, hogy a mi rendes 
ülésünk napját május 19-ére tűzzük ki. A Művelődési Bizottságnak is tárgyalni kell a 
koncepciót. Kérem, hogy aki tud, vegyen részt a bizottsági ülésen. Az egyesületeket, civil 
szervezeteket is meg kell hívni, hogy esetleg van-e kiegészítenivalójuk a koncepcióhoz. 
Egyetért a testület a május 19-i ülés tartásával? 
 
A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett a május 19-i ülés tartásával. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Erdélyben voltam az előző hétvégén és a kőrösfői 
önkormányzatnál is jártam. Kialakítanánk-e velük egy testvér-települési kapcsolatot? Ők nem 
zárkóznak el ez elől, habár nekik több testvértelepülésük is van. Július első hétvégéjén 
várnának bennünket. Van-e lehetőség arra, hogy akkor elmenjünk Kőrösfőre? A másik 
testvértelepülésünk Bogyarét, -igaz nem hivatalosan- az idén ott lesz találkozó augusztus 6-
án. 
 
 
Aláírásra került a 30 M Ft-os folyószámla hitelkeret szerződés.  
Átutalásra került a Vertikál Zrt-nek a testület által jóváhagyott 620.079.-Ft összegű 2005-ig 
fennálló lakossági szemétszállítási díj tartozás.  
A jegyzői munkakörre beadott anyagok visszaküldésre kerültek azoknak, akik nem kerültek 
általunk kiválasztásra. A szabályoknak megfelelően megtörtént a jegyző kinevezése.  
A Belügyminisztériumnak az óvodai felújítással kapcsolatban elküldött módosítási 
kérelemhez kiegészítést kértek a múlthéten. Bízom benne, hogy engedélyezni fogják a 
módosítást. Ha nem, akkor azt kell megvalósítani, ami eredetileg a pályázatban volt. 
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása módosult volna úgy, hogy az önkormányzatok létrehoztak volna egy kisebb 
tanácsot, amelybe a különböző hulladéklerakókhoz tartozó települések delegálnak egy-egy 
főt, és az ide tartozó településeket egy személy képviselné a társulási ülésen. A települések 
fele egyáltalán nem is vitatta meg a módosítást, és 4-5 település nem támogatja ezt, így nem 
kerül sor a módosításra. 
A Kistérségi Társulási ülésen elfogadásra került a zárszámadás. Az ÁSZ jelezte, hogy 
ellenőrzést fog végezni a kistérségi munkaszervezet különböző társulásban végzett 
munkájáról. Ehhez kértek az intézményektől adatokat.  
A részvételi demokráciának egy szakasza lezárult. Az 5 település közül Sárkeresztúr és 
Sárosd egy kicsit el van maradva a teljesítések területén. Kérem a képviselőktől, hogy egy kis 
aktivitás legyen a részükről ennek a megvalósításával kapcsolatban. Az nem lenne jó, ha azért 
lennének problémák, mert nem teljesítettük azt, amit a pályázatban vállaltunk. A testületnek 
még csak egy tájékoztató volt ezzel kapcsolatban. Mikor lenne jó, hogy a testületnek tudnának 
tartani az eddig folyt munkáról beszámolót, illetve az egész programnak a hátralévő részéről. 
Mivel a jövő héten van egy közös társulási ülésünk, esetleg azután, vagy 14-én szombaton. A 
település lakosságát szeretnék felkeresni, hiszen Abán is ők próbáltak még segíteni a helyi 
elnöknek a szervezésben. Vagy még lehetne a tájékoztató 21-én szombaton, amikor a 2. ÉLSZ 
napot szerveznénk meg. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Pontosan ez az egész bajom ebben a kérdésben. Az 
utcaközösségeknek úgy kellene létrejönni, hogy mi arról értesüljünk, hogy létrejöttek. 
 
 
Szabóné Kaiser Edina és Szabó Ádám a Jobbik Magyarországért Mozgalom Sárosdi 
Alapszervezetének részéről távozott az ülésről. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az előző testület kapott egy tájékoztatást a részvételi 
demokráciával kapcsolatban. Ami a Kisbíróban megjelent, az nem olyan, mintha egy szóbeli 
tájékoztatást kapnánk, hogy miről van szó. Bennünket elmarasztaltak, mert amíg Sárosdon 4-
5, max. 7 fő vesz részt a civil egyetemen is, addig ez Csókakőn 79 fővel ment. Ez egy EU-s 
pályázat, aminek megvannak a feltételei, hogy mit teljesítsünk. 
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Göncz Zoltán képviselő: Képviseleti és a részvételi demokrácia közötti különbség, hogy az 
egyik egy választási rendszeren, a másik meg egy önkéntességen alapszik. Egy kisebb 
közösség valamilyen értékválasztás alapján úgy érzi, hogy sok minden közös gondolat 
mozgatja őket, és egymás között elkezdik szervezni, ez öngerjesztő csoport. És benyújtják a 
számlát az önkormányzatnak, hogy szeretnének ezen a területen együttműködni az 
önkormányzattal. Ha viszont ez így van, akkor ebbe nem lehet generátor szerepünk, mert 
akkor a mi értékválasztásunk és értékrendünk alapján akarunk szervezni olyanokat, akiknek 
önként kellene szerveződni velünk szemben. Ezért nem értem ezt az egészet és ezért nem 
tudok vele mit kezdeni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: De valakinek kezdeményezni kell. Ahhoz, hogy 
össze lehessen hozni egy-egy rendezvényt, ahhoz lehet, hogy kell a mi segítségünk. Nem 
azért, hogy megmondjuk a lakosságnak, hogy mit válasszanak, hanem, hogy egyáltalán 
jöjjenek, mert az a mi munkánkat is segítené, ha a problémáik eljutnának hozzánk. Részt 
vettünk a pályázaton és meg kell valósítani. Úgy, mint a tornaterem építési pályázatot.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Amikor a tájékoztató volt, azonnal döntést kellett hozni, mert 
holnap aláírják az egészet. Semmi közünk nem volt hozzá. Ha ez részvételi demokrácia, akkor 
ez teljesen másról szól. Ez egyes embereknek a lila ködje a részvételi demokrácia. 
Magyarországon állítólag most demokrácia van, de egy parlamenti berendezkedés alapján 
dolgozunk, a legkisebb településről indulva végig. Akkor a testület hozott egy döntést, akkor 
abban részt kell venni, de a szombatomat ne határozza meg, hogy hova menjek. Beszélhetünk 
róla még órákat, ez attól még nem fog menni. Az utcaközösség nagyon rossz ízű dolog, olyan 
mint a tanácstag. Nem akadályozza meg abban, hogy mondja a jó ötletét. 
 
Takács Istvánné képviselő: Ez így nem kivitelezhető. Ez nemcsak a mi véleményünk volt, 
hanem akik a túloldalon ültek, nekik is ez volt a véleménye. Nem mindegy, hogy én magam 
akarok valamit, vagy rám erőltetik. A faluban így jön le.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Minden ember nem azt várná, hogy az 
önkormányzat minden problémáját megoldja. Nemcsak azt jelenti, hogy az utcában 
megcsinálják az utat. De hozzánk egy csomó olyan problémával jönnek, amit nem az 
önkormányzatnak kellene megoldani, hanem saját magának meg a szomszédnak. 
Meghallgatnátok-e, hogy eddig mi volt és mi az, amit kell tenni az elkövetkezőkben? 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: 20-25 ember mozgatja ezt a dolgot Sárosdon. Ha mi nem 
rázzuk fel a sárosdi embereket, vagy így vagy úgy, senki nem fogja megmozgatni. Ez egyfajta 
felelősség mindenféleképpen.  
 
Kozma Attila a Jobbik Magyarországért Mozgalom Sárosdi Alapszervezet részéről:  Ez 
jó értelemben vett politizálás nélkül nem fog menni. 
 
Telek László képviselő: Javaslom május 21-et a tájékoztató megtartására. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jó a délelőtt 9 órai időpont? 
 
Telek László képviselő: Teljesen jó. 
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Sárosd Fő u. 11., - volt ÖNO épület értékesítése 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Farmosi Csaba a Sárosd Fő u. 11. sz. alatti 44. 
hrsz.-ú (volt ÖNO) önkormányzati tulajdonú ingatlanra tavaly 3,5 M Ft-os vételi ajánlatot 
adott be, de akkor a testület úgy döntött, hogy nem fogadják el, hanem továbbra is hirdetik az 
ingatlant eladásra. Ezután 3 M Ft-os vételi ajánlatot adott, és abban maradtak, hogy 
támogatják az eladást, de beszéljünk az ajánlattevővel, hogy az 500 E Ft kifizetését vállalná-e. 
Azért van itt Farmosi Csaba, hogy elmondja, mit gondol róla.  
 
Göncz Zoltán képviselő: kapja meg az ajánlati áron az ingatlant. 
 
Farmosi Csaba helyi lakos: amikor a 3,5 M Ft-os ajánlatot adtam, akkor párkapcsolatban 
voltam és bíztam abban, hogy lesz olyan a jövőm, hogy ketten meg tudjuk vásárolni az 
ingatlant. Most már egyedülállóként is szeretném bevállalni. Érdeklődtem egy-két banknál, 
egyedül nehéz lesz. Az az 500 E Ft nem olyan nagy összeget tud rátenni a törlesztőrészletre, 
de egyedülállóként igen.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Támogatom Göncz Zoltán javaslatát. 
 
Takács Istvánné képviselő: Én is. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Továbbra is kitartok az álláspontom mellett. 3 M Ft az 
adásvételi szerződés aláírásakor fizetendő összeg, és egy év türelmi idő után még 500 E Ft 
kifizetése. 
 
Farmosi Csaba helyi lakos: Az ingatlanra igencsak költeni kell, hogy megfelelő állapotban 
legyen. Ha 3,5 M Ft vételár mellett nem fogok tudni félretenni, hogy ezt be merjem vállalni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra teszem fel az ÖNO épületének 
értékesítését 3 M Ft-ért Farmosi Csabának. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
6 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
1 tartózkodással 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

50/2011 (IV. 28.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Fő u. 11. , 44 hrsz-ú (volt ÖNO) ingatlan értékesítéséről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosd, Fő u. 

11. sz. alatti 44. hrsz-ú 141 m2 hasznos alapterületű, 3019 m2 területű, 
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Önkormányzati tulajdonban lévő lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlan 
vevőéül Farmosi Csaba Sárosd, Mártír u. 2. sz. alatti lakost kijelöli. 

 Az ingatlan vételárát 3.000.000 Ft-ban határozza meg. 
 Az adás-vételi eljárás során felmerülő költségek Vevőt terhelik. 
 Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
 Határidő: 2011. június 30. 
 Felelős:     Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 
 
Farmosi Csaba helyi lakos: Köszönöm szépen a támogatást. Szeretném folytatni a 
tűzoltóságot, és minden olyam programban részt venni, amellyel a falut tudjuk nívósabbá és a 
közéletet összehangoltabbá tenni. 
 
Farmosi Csaba helyi lakos távozott az ülésről. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A Fejér Megyei Kormányhivatal nem fogadta el, 
hogy a testület a 02/178-1/2011. számú törvényességi felhívással nem ért egyet és nem vonja 
vissza, valamint az indoklást. A Kormányhivatal által indított perben a Fejér Megyei 
Bírósághoz bekérte az 1009. hrsz-ú területen lévő büfé földhivatali bejegyzésével kapcsolatos 
iratokat. Ennek benyújtása tegnap megtörtént.  
 
Javaslom, hogy írjuk ki még egyszer az I. háziorvosi körzet pályázatát. Természetesen erre a 
Sospito Kft. is beadhatja a pályázatát. Holnap jön egy doktornő megnézni a rendelőt, már 
márciusban is érdeklődött. Célszerű pályázat útján kiválasztani az orvost. Két hétig lehetne 
beadni a pályázatot, és május 18. körül tudunk vele foglalkozni. 
Szavazásra teszem fel, hogy írjunk ki új pályázatot az orvos állásra. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

51/2011 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Orvosi állás meghirdetéséről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete háziorvosi 

körzetébe orvos állást hirdet meg. Az állás betölthető közalkalmazotti 
foglalkoztatási jogviszonyban, vagy egészségügyi vállalkozás keretében.  
A pályázatok beadásának határideje: 2011. május 18. 12 óra. 

 
 Határid ő: azonnal 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Egyelőre egy ajánlat van a településrendezési terv 
felülvizsgálatára, ami nagyon magas összeg. Más ajánlatokat is kérünk még. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Mulasztásos törvénysértésben leszünk. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Azt gondoltam, hogy a felülvizsgálat ennek az 
összegnek a töredékébe kerül, ezért ettől a cégtől kértem ajánlatot.  
A testület úgy döntött, hogy a belvízzel borított terület után arányosan csökkentheti a bérleti 
díjat. A Táncsics utcában 6 telket bérel Illés Tibor, aki március 29-én nyújtott be kérelmet, 
mert akkor a terület 80 %-a víz alatt állt. Rendszeresen bemennek idegenek a telekre 
traktorral. Ezzel kapcsolatban majd megpróbálok valamit tenni. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Meg kellene várni a gazdálkodók körében ismert, a művelhetőség 
szempontjából pervesztő dátumot, ami május 31. Ezután is lehet bele vetni rövid tenyészidejű 
kukoricát. A szerint kell megállapítani a bérleti díj csökkentést, hogy milyen arányban 
hasznosítható, vagy nem a terület.  
 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Van egy NUPI program, és szülői kezdeményezésre holnap 
fogunk beszélgetni róla. Egy tábort szeretne a sportegyesület a pályán szervezni. Önköltségi 
áron szeretnénk ezt megtenni. Az alsó tagozatos gyerekeket érintheti. Aki akar, az jöhet. Egy 
reggeltől estig tartó tábor lenne, és részt vehet akár óvodás korú is. Egyelőre egy hétről lenne 
szó. Az étkezés jelent problémát. Az iskolai konyhán gondolnánk ezt megoldani. Arra kérem 
a támogatást, hogy az önkormányzati étkeztetést engedélyezzék. Nyilván ez pénzbe kerül, de 
a szülők ezt meg akarják fizetni.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Támogatom. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A képviselő-testület egyetért, hogy a sportegyesület 
által szervezett tábor idején az ott lévő gyerekek az iskolai konyhán étkezzenek. 
 
 
Pleizer Lajos képviselő: Évek óta nem megfelelő a március 15-i megemlékezésre a jelenlegi 
helyszín. A centenáriumi emléktábla a régi tanácsházán van, két tábla is ott van. Ezeket a 
táblákat át kellene helyezni a Polgármesteri Hivatal oldalfalára.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Véleményem szerint ezzel is egyetért a testület. 
Megnézzük, hogy hol lehet itt az épületen elhelyezni. Bennem is ez merült fel. A régi 
tanácsháza épületét mostanában nem újítjuk fel.  
Kifogást emelt a Kormányhivatal egyik határozatunkkal kapcsolatban. Átadom a szót a 
jegyző asszonynak. 
 
 
Dr. Hanák Mária jegyző: Horváth Károly seregélyesi jegyző jelezte, hogy szóbeli 
észrevételt kapott a Kormányhivataltól az április 7-én hozott 40/2011 számú határozattal 
kapcsolatban, amely az engedély nélküli árusítás és házaló kereskedés tilos tábla 
elhelyezéséről szól. Ez diszkriminatív és jogsértő, ezért vissza kell vonni a határozatot. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra teszem fel a 40/2011 (IV. 07.) számú 
határozat visszavonását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
5 igen szavazattal 
1 ellenszavazattal 
1 tartózkodással 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2011 (IV. 28.) számú 

Ha t á r o z a t a 

A 40/2011 (IV. 28.) számú határozat visszavonásáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 
40/2011 (IV. 28.) számú, a Figyelemfelhívó táblák elkészítéséről szóló 
határozatát. 

 
 Határid ő: azonnal 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
Pleizer Lajos Göncz Zoltán 
 hitelesítő hitelesítő 


