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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 19-én 
tartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Mrázik Sándor alpolgármester 
 Göncz Zoltán képviselő 
 Pleizer Lajos képviselő 
 Takács Istvánné képviselő 
 Telek László képviselő 
 
Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző 
 Végh László alpolgármester 
 Sántha Magdolna „Jobb Otthon” Alapítvány 
 Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány 
 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 
 
Távol: 
 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 
 

 
Az ülés megnyitása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Véningerné Bognár Krisztina 
képviselő nem tud részt venni az ülésen. Javasolom a kiküldött napirendi pontok elfogadását 
azzal, hogy az 5. napirendi pont , az Aktuális ügyek kiegészülne a Kémény Zrt. Által 
megküldött megkereséssel, a megyei oktatási intézményhálózat átszervezésével kapcsolatos 
megkereséssel valamint az önkormányzati számlanyitással, és a Rózsa utcai út állapotával 
kapcsolatos beadvánnyal. Az ismertetett napirenden kívül van-e valakinek egyéb javaslata? 
Ha nincs, szavazásra teszem fel a napirendi pontokat az elhangzottakkal módosítva. 
 
A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 
 
2./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló komplex beszámoló. 
 
3./ 2011. évi környezetvédelmi feladatok meghatározása. 
 
4./ Beszámoló az óvodai felújítással kapcsolatos intézkedésekről. 
 
5./ Aktuális ügyek 
A./ Fejérvíz Zrt. 2011. évi beruházási javaslata 
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B./ Kémény Zrt megkeresése 
C./ Megyei Oktatási Intézmények átszervezése 
D./ Önkormányzati számlanyitás  
E./ Sárosd, Rózsa utca állapotával kapcsolatos beadvány megtárgyalása 
 
6./ Háziorvosi állásra érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés). 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és 
Telek László képviselő-testületi tagokat javasolom.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 

1. 
Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidej ű határozatok 

végrehajtásáról 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a 2009 decemberében játszótér létesítésére beadott 
pályázat nyertes lett. Teljes egészében elfogadták az általunk beadott anyagot. Felvettük a 
kapcsolatot a pályázatot író céggel, akik küldeni fogják a szükséges dokumentumokat, és 
utána tudunk dönteni az egyebekről.  
Eldőlt a Trianon emlékmű helye. A Közútkezelő hozzájárult, hogy a hivatal előtti 
háromszögben legyen felállítva az emlékmű. Sajnálom, hogy a képviselők nagy része nem 
tudott részt venni az ezzel kapcsolatos helyszíni bejáráson.  
Az óvodai felújítással kapcsolatos minden eredeti anyagot átadtunk Seregélyesnek. Még 
januárban elindult az egyeztetés. A megbeszélésre meghívtuk az építőipari tevékenységet 
végző helyi vállalkozókat, amelyen a képviselők többsége is részt vett. Volt olyan vállalkozó, 
aki jelezte, hogy az idei évben nem tudja vállalni a munkát, volt, aki az adója szempontjából 
nem tudta vállalni a munkát. Végül két vállalkozó maradt, akik az egész beruházást el tudnák 
vállalni. Már akkor megkapták a költségvetési kiírást és a tervdokumentációt. Elég hosszú 
idejük volt az anyag áttanulmányozására. Az ajánlatkérő levél minden információt 
tartalmazott, amely május 4-én került kiküldésre. Május 16-án 10 óráig lehetett beadni az 
ajánlatokat, és a borítékbontás időpontja is ez volt. Három ajánlat érkezett. A borítékbontásra 
egyik vállalkozó sem jött el. Az építési engedély szerint kötelező kiviteli terveket készíteni. A 
tervezőtől kértem erre árajánlatot, de még nem küldte meg. Kérem, hogy ennek a 
megrendelését utólag hagyja jóvá a testület.  
A Váti Kft. a tornaterem építési pályázatot ellenőrizte, helyszíni bejárás is volt. Az utolsó 
elszámolás van folyamatban. Találtak hiányosságokat az akadálymentesítésnél és a 
közbeszerzési eljárásnál. A hiányosságokat június 6-ig kell pótolni.  
Múlt héten voltam a Dél-Fejér Összefogás megbeszélésen, ahol elmondtam azt, amivel 
megbízott a testület, hogy a közbiztonság védelmével kapcsolatos jogszabályi háttérben rejlő 
ellentmondásokra vonatkozó észrevételek jelzésére kezdeményezzünk fórum összehívását a 
Dél-Fejér Összefogás önkormányzatai, a megye országgyűlési képviselői valamint az illetékes 
minisztériumok szakemberinek meghívásával. Az országgyűlési képviselő úr azt válaszolta, 
hogy nem kell erre külön összehívni a kistérség vagy akár a nagyobb térség polgármestereit, 
mert július 1-től 20 fő rendőrt fog kapni a Sárbogárdi Rendőrkapitányság. A közeljövőben a 
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törvények is átdolgozásra kerülnek és azok is ezzel foglalkoznak. Én azért hivatalos levelet is 
fogok írni, hogy írja le ezt az országgyűlési képviselő úr.  
Átadom a szót jegyző asszonynak, hogy ismertesse milyen anyagot adtunk be a Fejér Megyei 
Kormányhivatal által indított perben a bíróságnak, és erre milyen reagálás érkezett. 
 
Dr. Hanák Mária jegyző: mint ismeretes, a 2001-ben született képviselő-testületi határozat 
felülvizsgálatával kapcsolatos közigazgatási per van folyamatban, amelynek felperese a Fejér 
Megyei Kormányhivatal, alperese önkormányzatunk. Mivel a testület nem adott helyt a 
felülvizsgálat során annak, hogy vonja vissza a határozatát, a Kormányhivatal bírósághoz 
fordult. A bíróság végzésben kötelezett bennünket arra, hogy nyújtsuk be az ezzel kapcsolatos 
iratokat. Ezt meg is tettük és a polgármester asszony megtette a nyilatkozatát is, amelynek az 
a lényege, hogy 2001-ben az önkormányzat tulajdonosi pozícióban adott helyt az építtető 
kérelmének és engedélyezte, hogy az épület, amit közterületre épített, az ingatlan 
nyilvántartásba kerüljön. Igaz, azzal a kitétellel, hogy 15 év múlva kerüljön elbontásra. Ez 
akkor olyan közterület volt, ami nem volt még az önkormányzat tulajdonában és a tulajdonosi 
nyilatkozatot az Ötv. hatálybalépése előtt tette meg az önkormányzat. A hivatkozásnak az a 
lényege, hogy a Kormányhivatal ellenőrzési jogköre nem terjed ki,a Képviselő-testület ezen 
döntésére, mert ez nem közigazgatási határozat, hanem tulajdonosi jogkörben hozott döntés. 
Erre a nyilatkozatra a Kormányhivatal nevében a Földhivatal jogi képviselője tett észrevételt, 
amelyben nem vitatja, hogy tulajdonosi pozícióban volt az önkormányzat, viszont minden, a 
képviselő-testület által hozott határozat közigazgatási határozat, tehát a Kormányhivatal 
jogköre kiterjed ennek felülvizsgálatára. Ráadásul a Képviselő-testület forgalomképtelen, 
önkormányzati törzsvagyonba tartozó ingatlanról döntött. Tehát kérte a Bíróságot, hogy adjon 
helyt a Kormányhivatal keresetében foglaltaknak. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Kisbíróba egy szülő leírta az észrevételeit arról, 
hogy a szülők miért viszik el a gyerekeket az iskolából. Ugyanezen levélíró a testülethez is 
fordult e miatt, kéri, hogy gondolja végig a testület, hogy akar-e tenni ezzel kapcsolatban 
intézkedéseket, hiszen nagyon sok szülőt érint. A szerkesztőbizottság értesítése nélkül 
megjelent a válaszlevél is, amit én határozottan kértem, hogy nem szeretném, hogy ebben a 
számban bent legyen. Mivel az anyagot összeállító személy volt, aki válaszolt rá, ezért csak 
akkor derült erre fény, amikor megjelent az újság. Még nem volt alkalom rá, hogy 
megbeszéljem ezt. Ha más személyt érintett volna, akkor neki sem lett volna lehetősége rá, 
hogy válaszoljon.  
 
Göncz Zoltán képviselő: javasolom, hogy a Művelődési Bizottság az iskola vezetésével járja 
körbe ezt a témát. Igen nagy probléma ez. Kapjunk egy olyan statisztikai kimutatást az 
iskolavezetéstől, hogy az elmúlt 7 vagy 9 évben hogyan alakultak ezek a dolgok. Itt sokkal 
többről van szó, mint egy szülő és egy tanár és több szülő és több tanár helyzetéről. Nagyon 
súlyos üzenete van ennek a tendenciának, ami a faluban van. Több százezer forintot költött az 
önkormányzat az iskola XXI. századi színvonalra emelésére. Nem mehetünk el szó nélkül 
ezek mellett a tendenciák mellett, és nem várhatunk tovább ennek a dolognak a napirendre 
tűzésével és a gyökereknek a kivizsgálásával, mert kétségbeejtő következmény jöhet ki belőle 
hamarosan. Ez a jéghegy csúcsa. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ő az első szülő, aki elmondta, vagy hajlandó volt 
leírni.  
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Mrázik Sándor alpolgármester: csatlakozom Göncz Zoltán képviselőhöz. Nyilván a 
Szociális Bizottság ülésén kért – gyereklétszámra vonatkozó- adatkérés is ilyen célt szolgál. 
Halljuk ezeket a dolgokat, de amikor tettre hívás van, akkor hallgat mindenki. Ezeknek az 
ügyeknek a kapcsán nemcsak a tanár úrról van szó. Úgy gondolom, hogy azokat a szülőket, 
akiket biztosan tudunk, hogy elvitték a gyerekeiket, keressük meg, és legalább egy kötetlen 
beszélgetésen mondják ki, amit amúgy is tudunk. 
 
Göncz Zoltán képviselő: nagyon egyszerű lenne a dolog, ha ez csak a Horváth Krisztiánról 
szólna. Az önkormányzatnak megvan minden olyan eszköze és felelőssége, hogy ennél a 
dolognál valami eredményt érjen el.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: jó lenne, ha azon a művelődési bizottsági ülésen, 
amikor ez a téma kerül tárgyalásra, minden képviselő ott lenne. A tantestülettel üljünk le, akár 
egy kötetlen beszélgetés formájában először, hogy ők hogyan látják ezeket a dolgokat. A 
szülőkkel is külön üljünk le, és utána meg össze lehet a két felet is hozni. 
 
Göncz Zoltán képviselő: ennek az a helyes útja, ha meghozzuk ezt a határozatot és 
megbízzuk a Művelődési Bizottságot. A bizottság felállítja azt a munkatervét, hogy milyen 
módon akarja ezt a kérdést körüljárni. Ha az egészet nem sikerül a bizalom légkörével első 
pillanattól átitatni, akkor az egész meddő próbálkozás lesz. Olyan együttműködési tervet kell 
kidolgozni, amibe bizalmat közvetít a tanárnak, az óvónőnek, a tanítónak, az igazgatónak, a 
szülőnek, hogy ebből ne egymást kibeszélő, egymásra nyálat fröcsögő dolog legyen, hanem 
valamit megpróbálni. Nincsenek túl nagy illúzióim. Egy konstruktív együttgondolkodást 
kellene generálni, mert minden résztvevőnek ugyanaz az érdeke. Ennek nem az a lényege, 
hogy keresünk egy-két fejet, akit felakasztunk, és megtettük, amit kellett.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Ha nincs, szavazásra teszem fel, hogy a Művelődési Bizottságot 
megbízza a testület azzal, hogy járja körbe ezt a problémát, próbálják meg feltárni annak az 
okait, hogy miért vitték el az iskolából a gyerekeket, illetve miért szándékoznak elvinni a 
szülők. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

55/2011 (V. 19.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Feltáró beszélgetés kezdeményezéséről 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a 
Képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságát, hogy 
kezdeményezzen feltáró beszélgetést az Általános Iskola pedagógusai, és a 



 6 

szülők között annak felderítése érdekében, hogy az utóbbi években miért 
vittek el egyre több gyermeket településen kívüli oktatási intézményekbe. 

 A Művelődési Bizottság a vizsgálat eredményéről a Képviselő-testület ülésén 
számol be. 

 
 Határid ő: 2011. szeptemberi képviselő-testületi ülés 
 Felelős: Művelődési Bizottság Elnöke 
 

 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Göncz Zoltán képviselő: márciusban döntöttünk arról, hogy kiküldjük az egyesületeknek az 
általuk használt területek kezelésére vonatkozó javaslatokat véleményezésre. Érkezett-e 
vélemény az egyesületek részéről? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Lovas Egylettől érkezett válasz, hogy elfogadják a 
feltételeket. A Sportegyesület még nem reagált.  
 
Mrázik Sándor alpolgármester: az elnöknek van jogosultsága erről nyilatkozni, de a 
vezetőség megtárgyalta a témát. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha megérkezik a Sportegyesülettől is a válasz, 
akkor a júniusi testületi ülésre lehet hozni a szerződéseket.  
A 20/2011 (II. 14.) számú határozatnál ki kell küldeni a felszólítást a kamatmentes kölcsön 
törlesztésére, amennyiben ebben a hónapban nem kezdődik meg a visszafizetés.  
A tájékoztatóval és a jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a napirendben elhangzottakat: Aki a tájékoztatót a két 
ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

56/2011 (V. 19.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatóról és a lejárt határidejű 
határozatokról 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két 

ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  
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2. 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló komplex beszámoló 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a komplex beszámolót a jegyző készíti úgy, hogy a 
védőnőtől és a gyermekjóléti szolgálattól is kér kiegészítést. A jegyző asszonynak a tavalyi 
évről nincsenek ismeretei, csak a dokumentumok alapján illetve a kollégáktól kapott 
tájékoztatás alapján tudta elkészíteni az átfogó értékelését. A „Jobb Otthon” Alapítványnak 
van-e kiegészítenivalója a beszámolóhoz. 
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány: nincs, a kérdésekre szívesen válaszolunk. 
 
Takács Istvánné képviselő, a Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a 
beszámolót, és egy észrevétellel szeretné kiegészíteni. A prevenciónál leírták, hogy az iskola 
nem élt a pályázási lehetőséggel. Azért nem élt vele az iskola, mert más úton oldja meg 
bűnmegelőzési, a kábítószer és egyéb prevenciós feladatait. Az iskola úgy értékelte, hogy nem 
minden területen van szakemberekkel ellátva az alapítvány, akik a gyerekek számára olyan 
előadást tudnak tartani, akik a hiperaktív gyerekeket lekötik, ezért, hogy ne okozzunk 
egymásnak kellemetlenséget, nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Szeretném, ha ezt a részt 
kiegészítenénk ezzel. De az együttműködésünk jó az alapítvánnyal. 
 
Sántha Magdolna „Jobb Otthon” Alapítvány:  sajnálom, hogy itt negatív tapasztalat volt. 
Tréning jellegű foglalkozás volt, voltak iskolák, akik ezzel éltek, és csupa jó visszajelzést 
kaptunk. Remélem, hogy a közeljövőben lesz olyan, ami pozitívum lesz. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: működik a családi napközi szeptember óta. Most 6 
gyerek van a napköziben. Elég nagy összeget kell fizetni, hogy egy kisgyerek ott lehessen 
egész hónapban. Nem azok a gyerekek fognak oda járni, akikkel esetleg problémák lehetnek.  
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány: ha nem működne, azt kellene leírni. A 
jelzőrendszerünk tagja a családi napközi is. Érkezett már jelzés tőlük is. 
 
Takács Istvánné képviselő, a Szociális Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra javasolja a 
beszámolót, és köszönjük az együttműködést és a segítséget. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: nagyon sajnálom, hogy korábban a testület felé nem 
érkezett jelzés, hiszen a 6. oldalon az áll, hogy elmondható, nem megfelelően tartják a 
védelembe vételi tárgyalásokat, a határozatok sem készülnek el, szinte már évekre 
visszamenőleg hiányosságok vannak e téren. A testület az akkori jegyzővel szemben akkor 
tudta volna ezt számon kérni, hogyha akkor tudunk róla. Megpróbáljuk a régebbi ügyeket is 
gyors ütemben felülvizsgálni. 
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány:  ezt mi nem titkoltuk tavaly sem. Leírva nem 
volt, de szóban említettük. 
 
Takács Istvánné képviselő, a Szociális Bizottság elnöke: az esetmegbeszéléseken 
elhangzott. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a testületi ülésekre nem jutott el. 
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Takács Istvánné képviselő, a Szociális Bizottság elnöke: más területen is volt, amit a 
jegyző úrnak esetleg felróhattunk volna. 
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány: eleve úgy állt ehhez a hatósági dologhoz, hogy 
ennek nincs értelme. 
 
Sántha Magdolna „Jobb Otthon” Alapítvány:  bízunk abban, hogy a jövőben hasonló 
problémák nem lesznek. Nagyon örültünk, hogy egymást követő évben volt gyámhatósági 
ellenőrzés, mert akkor elég sok mindent megkaptunk utólag. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: a jegyző úr elment, mi meg itt maradtunk, nyilván okuljunk 
belőle. 
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány: ez a statisztika pont ezért torz, mert mi a saját 
kútfőnkből dolgozunk. Csak a gondozott gyerekekre van kivetítve. 2009-ben ennyi gyereket 
gondoztunk, de egyéb problémák adódtak, vagy más gondozási formákra tettünk javaslatot, 
de határozat nem született. Hivatalos dokumentummal alátámasztani csak a mi 
dokumentumainkkal tudjuk, egyébként hatóság dokumentumokkal jelenleg nem 
rendelkezünk.  
 
Mrázik Sándor alpolgármester: az 5. oldalon szerepel, és a bizottsági ülésen is szó volt róla, 
hogy az esetmegbeszéléseken a háziorvos, gyermekorvos egyetlen egyszer sem vett részt. De 
ha az alapítvány úgy gondolta, hogy egy eset orvosi probléma, akkor készséggel állt 
rendelkezésre. Ez egy bevett szokás? Nincs ebből akkora hátrány, mert szűrik a problémát. 
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány  Változó, vannak települések, ahol havi szinten 
rendszeresen részt vesz az esetmegbeszéléseken az orvos. A jogszabály szerint az orvosnak 
ugyan olyan kötelessége részt venni a megbeszéléseken és a munkatársunkkal együttműködni, 
mint az iskola gyermekvédelmi felelősének. Már 2-3 írásos jelzést is kaptunk a háziorvostól 
az idén. Ez pozitívum, majd a jövő évben kerül értékelésre. Bármikor, bármiben szükségünk 
volt az orvosok segítségére, akkor segítettek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Ha nincs, megköszönöm a beszámolót és a munkát. Amióta itt 
van a családgondozó a faluban, sokat javult ez a munka és ez is azt igazolja, hogy ahhoz, 
hogy ez jól működjön, itt kell lenni. 
 
Sántha Magdolna és Németh Ibolya a „Jobb Otthon” Alapítvány részéről távozott az ülésről. 
 
Takács Istvánné képviselő, a Szociális Bizottság elnöke: ahhoz képest, hogy a jegyző 
asszony egy hónapja van nálunk, nagyon jó rálátása van a helyi adottságokra. A bizottsági 
ülésen tisztáztuk, hogy az eltérések abból adódnak, hogy vannak olyan családok, akik itt 
laknak, de nincsenek bejelentkezve, de a védőnőknek kötelességük gondozni. Erre felhívtuk a 
jegyző asszony figyelmét, és van annak módja, hogy ezek alapján be tudjuk vonni őket a 
rendszerbe. 
Dr. Hanák Mária jegyző: ellentmondás van az adatok között. Vannak, akik itt élnek, de nem 
rendezték a lakcímüket. Ennek a rendezését meg fogjuk tenni. A Szociális Bizottság kért 
adatokat, amelyeket a júniusi testületi ülésre, illetve a bizottsági ülésre ígértem. 
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Takács Istvánné képviselő, a Szociális Bizottság elnöke: a bizottsági ülésen elhangzott, 
hogy jó volna tudni, hány gyerek van a faluban, és akik nem ide járnak, azok mégis merre 
vannak.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: vannak olyanok, akik nevelőotthonban vannak, de 
az állandó lakcímük Sárosd, ebből is adódik az eltérés. Vagy olyan is előfordult, hogy a 
szülők bejelentkeztek, de a gyerekek nem. A beszámoló 9. pontjában van egy rész a civil 
szervezetekre vonatkozóan. A bizottság kiegészítené azzal, hogy mindegyikben működnek 
ifjúsági csoportok és szakosztályok. A mi civil szervezeteinknél nem elsősorban a gyermekek 
a kiemelt célcsoport, nem ifjúsági civil szervezetek működnek. Sárosdon nincs gyerek 
szervezet, az a fő probléma. 
 
Takács Istvánné képviselő, a Szociális Bizottság elnöke: a civil szervezetek a munkájukba 
aktívan bevonják a fiatalokat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: gyermek tagjai is vannak a civil szervezeteknek. 
 
Göncz Zoltán képviselő: a mondat első fele igaz, csak ne ott legyen, hanem vessző, azonban 
rendezvényeikben aktívan foglalkoznak az ifjúsággal. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: azonban a tevékenységükbe ezen korosztályokat is 
bevonják. A beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Ha 
nincs, szavazásra teszem fel az átfogó értékelést a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról az elhangzott kiegészítésekkel és megköszönjük a benne közreműködőknek a 
munkáját. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

57/2011 (V. 19.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 

alapján 
 - megállapítja, hogy a 2010. évben a gyermekjóléti alapellátások a 

településen biztosítottak (gyermekjóléti szolgálat, óvodai- iskolai 
napközi) voltak, a feladatellátás eredményes. 

 - elfogadja a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról készült átfogó értékelést. 
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 Felhívja a Jegyzőt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően az értékelést, 
valamint a Képviselő-testület határozatát a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 

 
 Határidő: 2011. május 31. 
 Felelős: Dr. Hanák Mária jegyző 
 
 
 

3. 
2011. évi környezetvédelmi feladatok meghatározása 

 
Göncz Zoltán képviselő: valami előírja, hogy ilyen környezetvédelmi feladatokat 
határozzanak meg? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: nem, a testület évek óta az áprilisi testületi ülésen 
szokta lehatárolni, hogy mit tart ebben fontosnak. 
 
Göncz Zoltán képviselő: a játszótéri tölgyfa községi védelem alá van vonva? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: igen. Ha a játszótér elkészül, akkor az átadásának a 
keretében el lehetne helyezni egy táblát a fánál, és körbe tudjuk venni egy láncos kordonnal. 
 
Göncz Zoltán képviselő: találni kellene arra módot, hogy a fának a törzse védelmet kapjon, 
amikor már a játszótér funkcionál. Javasolom, hogy a gesztenyefasor védelme legyen bent a 
kiemelt feladatokban. Pár évvel ezelőtt volt egy nagy felbuzdulás, ami addig tartott, hogy 
eladható tűzifa kinyerésre került. Megint kezd elvadulni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: több éven keresztül is permeteztettük. A tavalyi 
évben sem jelzett, aki végezte a permetezést. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: a moly miatti sárgulás az időjárás miatt egy kicsit későbbre 
került, a moly ugyanúgy megjelent, de nem jelentkezett olyan tragikusan. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ősszel, amikor lehullik a lomb, el kellene égetni. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: korábban volt egy olyan döntésünk is, hogy minden évben 
10-15 fa pótlásával állítsuk vissza a fasort. Ha egyetértetek, akkor ebben az évben ősszel mi 
saját magunk 2-2 fát ültessünk el. Legyen egy felelőse ennek a faültetésnek. 
 
Dr. Hanák Mária jegyző: elvállalom. 
 
Pleizer Lajos képviselő: A parlagfűmentesítésre egy közmunkaprogram indul júliusban. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: összesen 55 közmunkásra van keretünk ebben az 
évben és mi ennek a pénzügyi részét nagyjából kimerítettük, tehát saját pénzből lehet 
finanszírozni a parlagfűmentesítést. Talán még 2-3 embert fel tudunk venni. Meg kell nézni, 
hogy plusz embereket ki tudunk-e kérni, ha igen, akkor igénybe vesszük a programot. A 
jelenlegi 10 fő közmunkással 4 órában nem tudjuk a ránk váró feladatokat megoldani. 
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Pleizer Lajos képviselő: a vízfolyással kapcsolatban kaptunk egy ígéretet korábban a vízügyi 
felügyelőségtől. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: tavaly a jegyző úr felvette a felügyelőséggel a 
kapcsolatot, de májusban a nagy esőzések után nem ez volt a legfontosabb nekik. Volt egy 
katasztrófavédelmi megbeszélés, amelyen részt vett a felügyelőség illetékese, és rákérdeztem 
erre. Azt a választ kaptam, hogy a nyár folyamán ezt az ígéretüket teljesítik a belterületi 
szakaszon. 
 
Göncz Zoltán képviselő: a magtár felé a kanális és Füriék területe között van egy erdő. 
Annak a szélét soha nem kaszáljuk le. Meg lehetne bízni valakit, akár a kinyerhető 
haszonfáért, a rendbetételével. Régebben voltunk Bakonyszombathelyen, ahol egy fát 
neveztek el az Eszterházyakról, és akkor elhangzott részünkről, hogy ennek a második 
felvonása lehetne Sárosdon. Erre sort lehetne keríteni a játszótér átadásakor. Az idén át lesz 
adva a játszótér? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: nem tudom. Ennek a megszervezését rád is 
bízhatjuk. Szeretném, ha részt vállalnátok a feladatokból.  
 
Végh László alpolgármester: az elmúlt ciklusban volt szó arról, hogy a lovaspályához a 
magtár mögötti részt elcserélhetnénk a Füriékkel erre az erdős területre. 
 
Pleizer Lajos képviselő: ezt nem támogatnám, mert akkor arra rámenne az erdő. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a vízfolyás mellett 5 méter még a vízügyé. A 
cserére nem érkezett reakció, és elmaradt. Kiegészítettük a környezetvédelmi tevékenységeket 
a gesztenyefasor fokozott gondozásával. A faültetést is beleírhatjuk. 
 
Göncz Zoltán képviselő: kinyilváníthatjuk a szándékot. Bele kellene írni a Kisbíróba ezt a 
kezdeményezést, és ha bárki csatlakozni akar ehhez az akcióhoz, az megteheti. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a környezetvédelmi tevékenységek 
meghatározásával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Ha nincs, 
szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: Aki elfogadja a határozati javaslatot az 
elhangzott kiegészítésekkel, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

58/2011 (V. 19.) számú 
H a t á r o z a t a 

 
2011. évi környezetvédelmi tevékenységek meghatározásáról 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évre kiemelt 
környezetvédelmi feladatának tartja: 

- a település közigazgatási területén a gyom- és parlagfű mentesítési tevékenység 
fokozott figyelemmel kísérését  

- a közterületek folyamatos rendben tartását 
- a Sárosd- Seregélyes vízfolyás belterületi szakaszának takarítását (2011. április 21-én 

a Vízügyi Felügyelőségtől ígéretet kaptunk a munka elvégzésére 
- az illegális szemétlerakások felderítését, csökkentését 
- szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakításának kezdeményezését 
- fokozott figyelmet fordít a Gesztenyefa-sor- mint helyileg védett terület- védelmére 

 
Felhívja a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület határozatáról Sárosd Nagyközség lakosságát 
közzététel útján tájékoztassa. 
 
Határid ő: közzétételre: 2011. május 31. 
 Egyebekben: folyamatos 
Felelős: dr. Hanák Mária jegyző 
 
 
Fejérvíz Zrt. 2011. évi beruházási javaslata 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a határozati javaslatban lévő Seregélyesi u. 44. nem 
lehet, mert az egy rövid utca. Erről a beruházási javaslatról a testület decemberben döntött, 
csak nem hoztunk határozatot. A Fejérvíz Zrt. pedig érdeklődött a döntésről. Ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata. Ha nincs, szavazásra teszem fel a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

59/2011 (V. 19.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Fejérvíz Zrt. 2011. évi beruházási javaslatáról 
 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Fejérvíz Zrt 2011. évi rekonstrukciós javaslatát és az alábbi határozatot hozta: 
- Sárosd Nagyközség Önkormányzata finanszírozásában 5 db aknafedél 

szintre emelését, a Seregélyesi út 4 sz., a Hantosi út 33. sz., valamint a 
Keresztúri út 34. sz. előtti aknák cseréjét el kell végezni. A bekerülési 
költség: 500.000 Ft + ÁFA 
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- Szabadegyháza – Perkáta - Sárosd Községek Önkormányzatainak közös 
finanszírozásában a szennyvíztisztító telepen raktár kialakítása, 2 db 
Hidrostal tartalék szivattyú beszerzése, Szabadegyháza szennyvízátemelők 
folyamatirányító rendszer korszerűsítése: utóbbi 5 év alatti 
megvalósítással.  
A bekerülési költség 4.112.000 Ft, mely a három település között 
lakosságszám arányosan oszlik meg. 

 
 A rekonstrukciós költségeket a 2011. évi bérleti díjból finanszírozza. 
 
 Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Fejérvíz Zrt-t 

a határozat megküldésével értesítse. 
 
 Határidő: határozat megküldésére: 2011. május 31. 
 Egyebekben: folyamatos 
 Felelős:  Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Fejérvíz Zrt. 
 
 
Kémény Zrt. ajánlata részvények megvásárlására 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Kémény Zrt. ismét megkeresett bennünket azzal, 
hogy névértéken megvásárolnák az önkormányzat részvényeit. 21 önkormányzat mondott 
nemet a részvények eladására, de az összes részvénynek a 8 %-át teszik ki. Az 
önkormányzatok bármit mondanak, nem érvényesülhet. Korábban azt mondta a testület, hogy 
240 E Ft-ért nem adja el a részvényeit. Szavazásra teszem fel, hogy a testület továbbra sem 
kívánja értékesíteni a részvényeit. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

60/2011 (V. 19.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

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

névértéken a tulajdonában lévő Kémény Zrt. részvényeket. 
 Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a határozat 

megküldésével a Kémény Zrt-t értesítse. 
 
 Határid ő: 2011. május 31. 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
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Fejér Megyei Önkormányzat intézményeinek átszervezése 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: kérem, hogy a megyei átszervezésekkel 
kapcsolatban Pleizer Lajos képviselő adjon tájékoztatást. 
 
Pleizer Lajos képviselő: zajlik a megyei önkormányzatnak az átvilágítása, ha elérik az 
oktatási területet, akkor készül egy együttműködési terv, ennek az előzetese a kiküldött anyag. 
Közben meg készül a közoktatás, illetve a szakképzés átszervezése. A tegnapi frakcióülésen 
olyan vélemény született, hogy a megye az idei évben csak a bicskei intézményeknek, illetve 
a FMÖ Gyermekvédelmi Központ és a FMÖ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság átszervezésére kerül sor. Nem fogja érinteni az idei átszervezés sem 
a seregélyesi sem a velencei intézményeket. Azt kérte a megye a képviselő-testülettől, hogy 
nézze át az anyagot. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: azt kérték, hogy az állásfoglalásunkat soron kívül 
szíveskedjünk kialakítani és megküldeni. 
 
Göncz Zoltán képviselő: megtárgyaltuk az átszervezéssel kapcsolatos anyagot, és úgy ítéltük 
meg, hogy semmi olyan konkrétumot nem tartalmaz, amivel döntési helyzetben lennénk. 
Élünk a véleményalkotás jogával, ha lesz több információnk. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata. Ha nincs szavazásra teszem fel, hogy a testület a kiküldött anyagot 
megtárgyalta és mivel kevés konkrétum van a leírtakban, ezért csak később, a kiegészített 
ismeretekkel tudjuk meghozni a döntésünket. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

61/2011 (V. 19.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Fejér Megyei Önkormányzat intézményeinek átszervezéséről 
 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Fejér Megyei Önkormányzat oktatási intézményeinek átszervezésére 
vonatkozó előterjesztést. Mivel az anyag nem tartalmaz olyan konkrétumokat, 
melyek alapján felelős véleményt a Képviselő-testülte ki tudna alakítani 
döntését az újabb munkaanyag megküldéséig elhalasztja. 

 Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a határozat 
megküldésével a Fejér Megyei Önkormányzatot tájékoztassa. 

 
 Határid ő: 2011. május 31. 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára Polgármester 
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Önkormányzati bankszámla nyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az önkormányzat törzskönyvi módosítása és az 
MVH regisztráció módosítása miatt szükséges külön bankszámlát nyitni az önkormányzatnak. 
A pályázati támogatás ezen a számlán lenne kezelve. Az OTP Bank a számlavezető 
pénzintézetünk, ezért javasolom itt megnyitni az új számlát. Szavazásra teszem fel az új 
bankszámla megnyitását az OTP Banknál. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

62/2011 (V. 19.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Bankszámla nyitásáról 
 
 A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába új adószámmal 

felvételre került Sárosd Nagyközség Önkormányzata, mint költségvetési 
szerv. A törvényi előírások alapján az önkormányzatnak új költségvetési 
elszámolási számlanyitási kötelezettsége keletkezett. 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a számla 
megnyitására az OTP Bank Nyrt-t bízza meg azzal, hogy a számla 
forgalmához kapcsolódóan aláírásra jogosultak az alábbi személyek: 

 1. Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 2. dr. Hanák Mária jegyző 
 3. Tar Károlyné gazd. főmunkatárs 
 4. Jencski Zsuzsanna gazd. ea. 
 A bankszámla fölötti rendelkezésre bejelentett személyek az alábbi módon 

rendelkezhetnek: 
 Két személy együttesen: 1., 2., 3., 4. sorszám alatt megnevezettek, akik közül 

az egyiknek az 1. vagy 2. sorszám alatt megnevezettnek kell lenni. 
 A számlán gazdálkodás nem folytatható, kizárólag a kapott támogatások 

elszámolására szolgál. 
 
 A képviselő-testület megbízza a polgármestert a számlanyitással kapcsolatos 

teendők elvégzésével. 
 
 Határid ő: folyamatos  
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
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Horváth Attila Rózsa u. 3. sz. alatti lakos úttal kapcsolatos beadványa 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a testület abban maradt korábban, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági, Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottság végignézi újra az utcákat és rangsort 
állít fel. Ez még nem történt meg. Érkezett egy levél a Rózsa utcai út állapotával kapcsolatban 
az ott lakó Horváth Attila részéről. Kéri az út javítását, járhatóvá tételét, és a mezőgazdasági 
gépek kitiltását az utcából, mert a földeket más úton is meg lehet közelíteni. Nem ez az 
egyetlen ilyen rossz állapotban lévő út. Kérem, hogy a bizottság járja végig az utcákat, nézzék 
meg, melyik milyen állapotban van. Milyen lehetőség van arra, hogy ideiglenesen megoldjuk 
a problémát. Megjelent társadalmi vitára az új útfelújítási pályázati kiírás. Csak gyűjtő utakra 
lehetne itt is pályázni, és most 90 %-os a támogatás. Vissza kellene küldeni a véleményt. 
Javaslom, hogy a következő testületi ülésre a Pénzügyi, Gazdasági, Ellenőrzési és 
Településfejlesztési Bizottság nézze végig az utcákat, és a felújításra állítson fel egy rangsort. 
 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

63/2011 (V. 19.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Önkormányzati tulajdonú közutak állapotfelméréséről 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a 
Pénzügyi, Gazdasági, Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a 
település közigazgatási területén lévő, önkormányzat tulajdonában álló 
közutak állapotát mérje fel. 

 Tegyen javaslatot fontossági sorrend állításával az utak felújítására, 
karbantartására. 

 
 Határid ő: folyamatos 
 Felelős: Pénzügyi Bizottság Elnöke 
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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 Telek László 
 hitelesítő hitelesítő 


