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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 16-án 

tartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 Pleizer Lajos képviselő 

 Takács Istvánné képviselő 

 Telek László képviselő 

 Végh László képviselő 

 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 

 

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző 

 Tar Károlyné gazd. főmunkatárs 

 Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető 

 Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető 

 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 

 

Távol: 

 Mrázik Sándor alpolgármester 

 

 

Az ülés megnyitása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Telek László képviselő jelezte, hogy 

késni fog, Mrázik Sándor alpolgármester pedig nem tud részt venni az ülésen. A meghívóban 

szereplő napirenden kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a 

napirendi pontokat  

 

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

 

 

Napirendi pontok: 

 

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

végrehajtásáról. 

 

2./Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésére vonatkozó rendelet-tervezet 

megvitatása, elfogadás II. forduló. 

 

3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról. 

 

4./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról szóló rendelet módosítása. 

 

5./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról. 

 

6./ Aktuális ügyek. 
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7./ Sárosdért Emlékérmek odaítélése. (zárt ülés) 

 

8./ Kérelmek elbírálása. (zárt ülés) 

 

 

 

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 5 igennel elfogadta. 

 

 

1. 

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

végrehajtásáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Sárosd Napokra beadott Leader pályázatunkhoz 

hiánypótlást írtak elő, amit február 15-ig kellett teljesítenünk. A hiánypótlást megtettük, 

elküldtük. A játszótér létesítési pályázat bekerülési költségének a lehívása az MVH-tól 

február 14-ig volt aktuális. Ezt az a cég, akivel a pályázatot is készítettük elkészítette és 

határidőre benyújtotta. Mind a négy Startmunka pályázatunkat elfogadták. Tegnap aláírtam a 

szerződéseket is. A téli közfoglalkoztatás keretében a 7 fő február 7-én meg is kezdte a 

munkáját. 5 fő a közterületeket takarítja. 2 fő a településőri feladatok mellett besegít az idősek 

ellátásával, gondozásával kapcsolatos ügyekbe. Ebben a rossz időben ők is látogatták az 

időseket meg a hajlékkal rendelkező „hajléktalanokat”. Február 1-től lehetett pályázni szintén 

a téli időszak miatt 2 hónapra 8 órás közfoglalkoztatásra, amelynek 100 %-os a támogatása, 

ezért éltünk ezzel a lehetőséggel, és két főre pályáztunk az idősekkel és az előbb említettekkel 

való kapcsolattartásra. Úgy látják el a feladatot, hogy az első héten végigjárták az időseket, 

főleg az egyedül élőket, elkérték a telefonszámokat. Délelőttönként a hivatalból felhívják őket 

és azokhoz mennek ki, akik valamilyen segítséget kérnek, és a hivatalban is tudják intézni az 

ügyeiket. 30 család kért az elmúlt másfél hétben tűzifa támogatást. A kérelmezők 2-4 q 

közötti fát kaptak, és a többségük ezt már el is szállította. A készletünk eléggé megcsappant. 

A Művelődési Házban az egyik helyiségnek az egyetlen konvektora meghibásodott, a javítása 

folyamatban van. A járásokkal kapcsolatban hoztunk korábban döntést, ezt elküldtük.  

A kormánymegbízott felkérte az érintett települések polgármestereit, hogy menjünk el egy 

megbeszélésre. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy új járások létrehozására nincs lehetőség, de 

nagy valószínűség szerint vegyes neve lehet a járásnak, lehet, hogy úgy fogják hívni, hogy 

Székesfehérvári-Abai Járás. Ahol van okmányiroda, ott lesz kirendeltség, vagy ún. 

Kormányablak. A TÖOSZ értekezleten elmondták, hogy Fejér Megyéből 16 kérelem érkezett 

ezzel kapcsolatban. Majd egy újabb egyeztető tárgyalásra behív bennünket a 

Kormánymegbízott.  

A víz- és csatornadíjakkal kapcsolatban kaptatok egy tájékoztatást, amit tudomásul kell venni. 

A törvény úgy szól, hogy bruttóban lehet 4,2 %-kal emelni a díjakat, a képviselő-testület 

hatásköréből kikerült a víz- és csatornadíjak megállapításának joga. A testület december 13-

án elfogadta a díjakra vonatkozó rendeletét, melyben nettó 4,2 %-kal emelésről van szó.  
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A korábbi rendeletet a hatályos jogszabályok figyelembevételével hatályon kívül kell 

helyezni.  

 

Dr. Hanák Mária jegyző: a 2011. december 13-i ülésen fogadta el a testület a víz- és 

csatornadíjakat a 8/2011. (XII.14.) számú rendelettel. Ezt követően lépett hatályba a törvény, 

amely megvonta az önkormányzatoktól az ár- és díjalkotási jogkört. A díjemelés bruttó 4,2% 

lehet csak. Jogszerűen hoztuk meg akkor a rendeletünket, de ez nem léphetett hatályba, nem 

lehet alkalmazni január 1-től, hatályon kívül kell helyezni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: szavazásra teszem fel, hogy a 8/2011. (XII.14.) 

számú rendeletet hatályon kívül helyezzük. 

 

A képviselő-testület minősített többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

1/2012 (II. 17.) számú 

 

önkormányzati rendelete 

 

az ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 8/2011.(XII. 15.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a szemétszállítási díjjal kapcsolatban nem kaptunk a 

szolgáltatótól még tájékoztatást. Itt a 2011. évi díjak maradtak érvényben egy 

törvénymódosítás kapcsán. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: a szolgáltatók csak és kizárólag a 2011. évi díjakkal dolgozhatnak 

2012-ben. Viszont itt megmaradt a díjmegállapító jogköre az önkormányzatnak.  

A Kormányhivatal tájékoztatása szerint várjuk meg a minisztérium állásfoglalását és annak 

ismeretében kell hozzányúlni a rendelethez: hatályon kívül helyezni vagy módosítani. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: kiküldtük az erre az évre szóló erdőgazdálkodási 

tervet, amelyet Szakács Zoltán segítségével adtunk be, ami megfelel a hosszú távú 2017-ig 

megvalósítandó engedélynek. A terven az az erdőrészlet szerepel, amelyikből két évvel 

ezelőtt nagy mennyiségű fát loptak el. Ennek az erdőnek a fakitermelésére szól ez a terv. 

Azzal majd a tavasz folyamán foglalkozunk, hogyan fogjuk ezt megoldani.  

Az erdőgazdálkodási tervvel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 

Nincs.  

 

A Képviselő-testület 5 igennel, egyhangúlag egyetértett az erdőgazdálkodási tervvel. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: az iskolai konyhára a Gyes-en lévő szakács 

visszajött, és a héten lejár a szerződése a helyette felvett szakácsnak.  

Január 23-án megtartottuk a Magyar Kultúra Napja alkalmából az ünnepséget. Köszönöm 

Véningerné Bognár Krisztinának az ünnepség lebonyolítását, szervezését.  

Az elmúlt hetek rossz időjárását figyelembe véve az Imre Józseffel kötött megállapodás 

alapján több ízben történt hótolás a faluban.  

A játszótér építése projekttel kapcsolatban az együttműködési megállapodások aláírásra 

kerültek, a szerződések is megérkeztek, a költségek lehívása is beadásra került. Megtörtént a 

feltáró beszélgetés az iskolában. A TSz irodánál a 4 helyiségre vonatkozó bérleti szerződés 

elkészült a mai napon. Voltam kint megnézni a helyiségeket, tényleg szépen rendbe tették. 

Mivel a Közúttól nem kaptunk arra választ, hogy érdemes-e beadni a Fő utca korszerűsítésére 

vonatkozó építési engedély meghosszabbítását, ezért a múlt héten elküldtük, hogy szeretnénk 

meghosszabbítani.  

A tájékoztatókkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs.  

 

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

munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

 

 

2. 

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésére vonatkozó rendelet-tervezet 

megvitatása, elfogadás II. forduló 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: hétfőn a Pénzügyi Bizottság nagyon komolyan 

kivesézte a költségvetést. Ahhoz képest vannak változások, ezért most egy újabb tárgyalásra 

kerülne sor és nem feltétlenül biztos, hogy elfogadásra. Délután tárgyaltam az OTP Bankkal, 

akik tájékoztattak, hogy március 31-ig minden önkormányzati hitelfelvétel be van fagyasztva. 

A mi hitelünk áprilisban jár le, de a kormányzattal folyik a bankok között a tárgyalás, hogy 

mégis hogyan fogják megoldani az önkormányzatok, mert ha nem lehet megújítani a hitelt, 

mert a megújítottból fizetnék ki a korábbit; ha kapunk is hitelt azt december 31-ig vissza kell 

fizetni. Valószínű nem lesz miből visszafizetni az önkormányzatoknak. Mi beállítottunk 30 M 

Ft hitelt. Jelenleg mínusz 6 M Ft-unk van. Nemcsak mi vagyunk ilyen helyzetben, vannak, 

akiknek nagyobb problémáik is vannak., mint nekünk. A seregélyesi polgármester 

tájékoztatott, hogy a seregélyesi testület azokat a cafetériákat megvonta, ami a törvény által 

nem kötelező. Tehát ez azt jelenti, hogy az intézményeknél is, és mivel közös intézményeink 

vannak, ezért egyforma az elbírálás. Tehát az OTP Bank tájékoztatása alapján nem tudjuk, 

hogy pénz lesz-e, vagy nem lesz, le kell faragni a kiadásokból is 15-20 M Ft-ot. Az ÁHT 

változásáról tartott egy előadást a belső ellenőrzést végző szervezet, ahol elmondták, hogy 

úgy készítse el minden testület a költségvetését, hogy ingatlanértékesítést ne tervezzenek a 

bevételi oldalon, mert ha nem realizálódik hitelből kevés az esélye a forrás pótlásának. 

Minden hitelelbírálásnál figyelembe fogják venni a kötelező feladaton kívül vállaltakat. 

Gondoljuk meg, hogy ami törvényben előírt meg kell csinálni, illetve a kötelező feladat élvezi 

az elsőbbséget. Ha a saját bevételből marad, azt lehet szétosztani. A Ktv. kimondja, hogy 

kötelező adni a köztisztviselőknek a cafetériát, ami az illetményalap 5-25-szöröse lehet, de a 

költségvetési törvény azt mondja, hogy max. bruttó 200 E Ft lehet. Ez az egy maradna bent, 

az összes cafetériát kivettük, és így több, mint 6 M Ft marad meg. Ebből 4 M Ft az iskola és 

óvoda, a többi az önkormányzat egyéb dolgozói. Így csak 15 M Ft hitelfelvételre lenne 

szükségünk, de ha kiderül, hogy egyáltalán nem vehetünk fel, akkor meg kell nézni, hogy a  

15 M Ft-ot honnét szedjük le. Az iskolai konyhánál az 5. álláshelyet is vegyük ki. Ez 

1.327.000 Ft járulékkal együtt. Ha van rá lehetőség, akkor közmunkást veszünk fel a 
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konyhára, ahogy most is. Meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak még, mi az ami 

nem a kötelező feladathoz tartozik.  

 

Pleizer Lajos képviselő: mivel ez a helyzet, akkor ma vegyük le a költségvetést a 

napirendről, hívjunk össze egy bizottsági ülést, amikor készen lesznek ezek az adatok és 

akkor csak erre a témára egy külön testületi ülést tartsunk, hogy tudjunk dönteni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az intézményvezetők megkapták a Közoktatási 

Központ anyagát. Amikor ezt megbeszéltük még nem tudtam erről. Azt javasoltam még a 

seregélyesi Polgármester Úrnak, hogy nézzük meg a helyettes rendszert, a közös helyettest 

kivehetnénk, így 1,4 M Ft megmaradna. Seregélyesen napi rendszerességgel ülnek le és nézik 

meg, hogy hol, mit lehet megoldani. A Közoktatási Központ vezetője átküldte a 2011/2012 

tanévre vonatkozóan a sárosdi művészeti iskolába járó gyerekek létszámát illetve az órák 

díjait. Az óradíjak összege 4.817.980 Ft, és 216.494 Ft az utazási költség 41 gyerekre 

vonatkozóan. A normatíva 786.274 Ft és amit a gyerekeknek fizetni kell az pedig 185.900 Ft, 

vagyis ennyi a bevétel, a többi kiadást a seregélyesi önkormányzat nem tudja bevállalni. 

Gondolom mi sem. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a tavalyi évben ez hogy volt, vagy tavaly előtt? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: kellett volna valamekkora összeget fizetni. A HHH-

s gyerekektől tandíj nem szedhető be. Állítólag radikálisan csökkentették a művészeti oktatás 

normatíváját, mivel nem tartozik a kötelező feladatok közé. Eddig nem kért tőlünk Seregélyes 

erre semmit. Tájékoztattalak benneteket, legyen mindenkinek lehetősége rágódni, mert 

pénzünk az nincs. A kistérségi illetve a szakszolgálat ellátásában a logopédiára mi 1 M Ft-ot 

terveztünk be. Több, mint 2 M Ft esne ránk, mert csökkent a normatíva és nem változott az 

óradíj. Viszont itt van egy olyan lehetőség, amivel csökkenthetjük, hogy a 

gyógytestnevelésnél különbözet van a kifizetett óradíjak és a normatíva között, akkor ez 

fordítható a tornaterem fenntartására, ezzel lehet kompenzálni. A két tagintézmény vezető 

talált-e olyan tételt, ami eltérést mutat a tavalyihoz képest? Gyakorlatilag nem változtattunk 

mi sem a dologi kiadásainkon. Növekedett az áram-, a gáz-, a vízdíj, az ÁFA 2 %-kal több 

lesz, ehhez képest a tavalyra betervezett összegekből kellene mindenhol mindenkinek kijönni. 

 

Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető: egy alkalommal volt egyeztetés Seregélyesen. Azt kérték 

akkor, hogy állítsuk össze a költségvetési igényünket a ¾ éves zárás figyelembe vételével. Az 

anyagban a normatíváknál 123 gyerek van az októberi statisztika szerint, 4 hónapra 125 fő, és 

majd pótként fogjuk kérni, mert a tanév végére 133-an leszünk. 3 SNI-s gyerekből 1 megy 

pótként, mert még nem volt megoldva a fejlesztése és azt nem igényeltük le. A többi az óvoda 

részéről egyezik, egyedül az összes társulásnál a létszám nem, mert 11 óvónői álláshely 

szerepel az anyagban, és mi 13-an vagyunk. Tehát 21 alkalmazott van a társulásnál. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ezt jelezzétek oda, lehet, hogy csak elírták. 

 

Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető: a két óvodával összehasonlítva, ami nekünk tavaly nagyon 

alul lett tervezve, illetve az idei évben volt sikeres az IPR pályázat. 58.201.000 lett a tavalyi 

évben a költségvetés, a módosított 58.960.000 Ft. Ez a 700 E Ft, ami a tartalék, ezt az Alcoa-

tól nyertük. Kérdéses a felújításnál ez a 700 E Ft.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az iskola tavalyi költségvetése 107.935.000 Ft volt, 

az idei 1,5 M Ft-tal több. Az óvodának a tavalyi költségvetése 57.356.000 Ft, az idei 



 7 

58.901.000 Ft, ez 1.465.000 Ft-tal több, mint a tavalyi. Ha a 700 E Ft-ot levesszük, akkor  

900 E Ft-tal több a költségvetés, mint tavaly. 

 

Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető: a társulás kapcsán plusz normatívát az óvoda hoz, annak 

mennyi az összege? 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: összeget nem tudok most mondani, de csak a sárosdi 

óvodás a gyerekek után van plusz. 

 

Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető: jelentős megtakarítása van az iskolának, mert a 

rehabilitációs hozzájárulás megmarad. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nincs megtakarítás, mert vagy kifizetik, vagy 

felvesznek valakit. Az iskola nem befizeti a rehabilitációs hozzájárulást, hanem felvettek  

3 főt. 

 

Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető: végig kellene gondolni ezt a cafetériát, hogy miből lehetne 

levenni, bármennyire nincs pénz. A kompenzáció miatt is kevesebb lett a bérük. Jó lenne az 

útját, módját megtalálni, hogy ezt az 5000 Ft-ot, aminek nagyon kevés vonzata van, 

megkapják a dolgozók. 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: 26 % a járuléka, tehát bruttó 7000 Ft körüli összegről van 

szó. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ez adható juttatás, és ez lesz az első, amibe bele 

fognak kötni. Ha nem kapunk hitelt, akkor még 15 M Ft-ot kell lefaragni. A végösszeg  

12 M Ft-tal lesz kevesebb, de ha vissza kell fizetni azt a 10 M Ft-ot és nem kapunk újabb 

hitelt, akkor egyszerűen nem lesz mit tenni. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: voltak pedagógusföldek, amelyek bérbe ki lettek 

adva, ezek nincsenek ma már. 

 

Takács Istvánné képviselő: a bérleti díjat feloszthatnánk-e a pedagógusok között? 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: az a cafetéria valamikor abból adódott, hogy 

kaptuk a ruhapénzt, mert nem pedagógusföldek voltak, hanem át lett váltva. Megszűnt a 

ruhapénz és a könyvtámogatás és abból lett a cafetéria. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: tájékoztattalak benneteket, hogy gondolkodni 

lehessen, honnét fogunk még lefaragni 10 M F-ot. Eladni semmit nem tudunk, mert nincs mit. 

Problémásnak gondolom a konyhák helyzetét is. Gondolkodni kell azon, hogy hány fővel 

lássák el a feladatot, kell-e a mostani létszám, vagy ezután két személlyel látják el, vagy 

összevonjuk a két konyhát és 3 fő látja el a feladatot. Luxus fenntartani két élelmezésvezetőt 

és két konyhát, a belső ellenőr megmondta már évekkel ezelőtt. Nem tudjuk hogyan fogják 

átvenni az iskolákat. Arra nagyon komolyan gondolhatunk, hogy a konyhát biztosan 

bezárhatjuk, mert nem tőlünk fog vásárolni az állam. Jövőre lehet, hogy ennél sokkal nagyobb 

problémáink lesznek, mint most. Ha elvisznek feladatot az önkormányzatoktól, akkor nem 

lesz szükség a munkatársakra. Annyit mondtak el, hogy 102.604.000 Ft az összes normatíva, 

amit a kistérség meg Seregélyes lehív, tehát kap az államtól.  
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Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető: az élelmezésvezetővel megbeszéltük, és mindenképpen 

javasoltuk a normaemelést. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nincs rá több pénz, vagy meg kell emelni az 

étkezési díjat. Az élelmezésvezető adatszolgáltatása szerint az óvodában összesen 

huszonegynéhány gyerek fizet térítési díjat. 

 

Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető: akkor nem jó adatot szolgáltatott, mert nem annyi. 344 Ft a 

térítési díj. A környező óvodáknál is, Seregélyesen is 407 Ft-ot fizetnek. 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: 34 fő, aki ténylegesen fizet az élelmezésvezető 

kimutatása szerint, és ennek a 80 %-át terveztük be. 

 

Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető: az a lényeg, hogy ebből a normatívából nem lehet az 

ÁNTSZ által előírt egészséges ételt fedezni.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: majd ha az ÁNTSZ megbüntet bennünket, akkor 

megmondja, hogy miből fedezzük a költségeket. Ha megemeljük a díjat, akkor 600 vagy  

800 Ft lesz a felnőtt ebéd, csak nem lesz, aki onnét vinni fogja az ebédet, akkor meg 

becsukhatjuk a konyhát. Gondolkodni kell azon, hogyan lehet pl. megoldani azt, hogy az 

óvodában is, mint az iskolában iskolatejként kapják meg a tejet, és akkor csökken a kiadás, 

mert nem kell venni. Az iskolában van az alma támogatás is. Ha az óvodában is így lenne, 

akkor nem kellene gyümölcsöt se vásárolni. 

 

Végh László képviselő: a seregélyesi iskolában tejautomatát üzemeltet egy pusztaszabolcsi 

cég. Fel kellene velük venni a kapcsolatot. 

 

Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető: ezt meg fogjuk nézni, a személyi feltétel adott, úgy 

gondolom. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: végigmentem a költségvetésünkön összevetve a 

tavalyival. Leadtuk az igényünket, és minden a szerint került bele. Ha a tavalyi vagy tavaly 

előtti évet értékelnénk, az látszik, hogy semmi különösebb pluszt nem igényel az intézmény, 

mert figyelembe veszi azt, hogy mik a lehetőségek. Azt is gondolom, hogy ebbe még a 

cafetéria benne van, tudom, hogy nagyon nehéz ez a téma, de ha van arra lehetőség, hogy 

bármelyik területről elvegyük, biztosítsuk továbbra is. Persze majd a testület azt mondja, hogy 

az intézmény gazdálkodja ki. A cafetériával kapcsolatban az első döntés is a 

közalkalmazottakat érintette, most a következő lépés is, és tartok tőle, hogy az 

elkövetkezendő egy-két évben nemcsak ezek az elvonások lesznek. Túl sokáig sem jó ezt 

hallgatni, hogy örüljünk, hogy van még munkánk, mert nem tudjuk, hogy ez meddig lesz még 

így. A művészeti oktatással kapcsolatban van-e arra lehetőség, hogy azok a gyerekek, akik 

ingyenes körben vannak, esetleg a rendszeres gyermekvédelmi támogatás terhére valamennyit 

fizessenek? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a törvény előírja, hogy nem kell neki fizetni a 

művészeti oktatásért. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: a művészeti oktatásban mely tanulóink vesznek 

részt, azt is figyelembe kellett volna venni, amikor a művészeti tagozat tervezte a munkáját, 

nem akkor szólni, amikor már a költségeket nem tudjuk kigazdálkodni. 
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Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ebből a tanévből még van 5,5 hónap.  

Ha megszüntetjük a zeneoktatást, akkor az állami támogatást a szülők kifizetik? 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nem, mert nem ő tehet róla. Meghívjuk a 

Közoktatási Központ vezetőjét a következő megbeszélésre. Én tájékoztatni akartalak 

benneteket, hogy miről kell gondolkodnotok a következő egy hétben. A képviselőknek is 

kiküldésre került a tornaterem iskola által készített állapotfelmérése. A zárat tessék 

megcsináltatni. A bejárást, ha elmúlik a rossz idő, akkor természetesen kitűzzük a kivitelező 

részvételével.  

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: előírja az új ÁHT, hogy a költségvetés elfogadásáig az 

átmeneti gazdálkodásról be kell nyújtania a polgármesternek egy beszámolót, és a fizetési 

kötelezettséget határozatban kell megállapítani.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki az ezzel kapcsolatos határozati javaslattal 

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 

 

15/2012 (II. 16.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról” című előterjesztést, 

és azt módosítás nélkül elfogadja. 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, évente, 

legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Az erről szóló 

előterjesztést mindenki megkapta. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 

javaslata? Nincs. Aki az előterjesztéssel egyetért, 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 

 

16/2012 (II. 16.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei 

összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletét képező 

tartalommal állapítja meg. 

 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető és Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető távozott az 

ülésről. 

 

3. 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: van jó néhány dolog, amit a pénzügynél nem 

részletezett a Jegyző Asszony. A pénztárkezelés az egy külön téma. A csatorna behajtások, a 

szemétszállítási díjak, a földbérleti díjak, a lakbérek behajtása is ide tartozik. Itt történik a 

segélyek kifizetése, a talajterhelési díjak, kamatmentes kölcsönök beszedése, behajtása.  

A nagy számú közmunkás alkalmazása nagyon sok terhet ró ránk. Részt vesznek a 

bizottságok munkájában a pénzügyesek. Már a 2011. évben is, és az idén még inkább az lesz, 

hogy éjjel-nappal dolgozhatunk. Nem mindig a közalkalmazottakat sújtjuk csak. A hivatalban 

a dolgozóknak egy fillér túlórapénz nem jár és lecsúsztatni sem tudják a szabadnapot, mert az 

előző évi szabadságukat sem tudják kivenni. A szabadságot pénzben megváltani nem lehet, 

leírja a törvény. Mindenkinek van itt rabigája, nem teszünk különbséget emberek között. 

Kapott a hivatal 1 plusz álláshelyet még 2010-ben, azzal, hogyha tudja, akkor közmunkással 

tölti be, hogy az a pénz ne kerüljön ki. Nagy segítség számunkra, ha valaki van a recepciónál, 

de érdemi munkát nem adhatunk neki, mert abba csak köztisztviselő tekinthet bele, tehát nagy 

bajban vagyunk. Fizetnünk kell azért, hogy a költségvetésünket és a beszámolónkat egy 

regisztrált könyvelő aláírja. Ezért el kell küldeni egy ÁHT-s mérlegképes könyvelői 

tanfolyamra egy főt a pénzügyről. 

 

Telek László képviselő megérkezett. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: egy kolléganő feladatkörét, munkakörét kifelejtettem az igazgatási 

munkacsoportnál. A mellékelt statisztika nem tükrözi a valós adatokat, tehát meg kellene 

fordítani a számokat, de a 2011. évben az iktatásnál csak 1000 főszám állt rendelkezésre. Nem 

azt mondom, hogy 6700 ügyünk volt, de ennek a fele biztos, hogy határozat, vagy végzés.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki ezzel elfogadja a Jegyző Asszony beszámolóját, 

kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
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egyhangúlag 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

17/2012 (II. 16.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A Polgármesteri Hivatal 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatal 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót - a szóbeli 

kiegészítésekkel - elfogadja.  

 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs távozott az ülésről. 

 

 

4. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról szóló rendelet elfogadása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a 2. oldalon a folyósításhoz az aktív korúak ellátását 

nem kellene beleírni? 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: nem, mert azt a szociális tv. szabályozza. Amit jogszabály rendez, 

azt helyi rendeletben nem lehet. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a 4. oldal 4. pontjában az szerepel, hogy a 

támogatás tárgyév alatt 6 alkalommal kérhető. Ezt 2 alkalomra kellene módosítani. Ehhez én 

eddig is ragaszkodtam. Az éves összeg így max. 10.000 Ft lenne.  

 

Pleizer Lajos képviselő: az 5. §-ban szerepel a pénzbeli ellátások feltételeként a 

lakókörnyezet rendezettsége. Ennek ellenőrzésére, gyakoriságára vonatkozó rendelkezést 

beleírnám a rendeletbe. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: a Szociális Bizottság javaslatot tett arra, hogy negyedévente 

ellenőrizzük a támogatottak lakókörnyezetét, a feltételek betartását. Ezt az 5 § (3) 

bekezdésébe tennék. 5 napot lehet adni a hiányosságok pótlására. Aki FHT kap, annál ez a 

folyósítás feltétele, a rendszeres szociális segélyt pedig fel kell függeszteni. 

 

Takács Istvánné képviselő: csak azt nem határozta meg a Szociális Bizottság, hogy ennek ki 

a felelőse. 

 

Pleizer Lajos képviselő: a Jegyző Asszony a felelős. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: szociális étkeztetésünk nincs. Ezt a Jobb Otthon 

Alapítvány látja el. 
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Dr. Hanák Mária jegyző: ez kötelező szociális alapfeladat, amit a Jobb Otthon 

Alapítvánnyal kötött megállapodás szerint lát el az önkormányzat. A feladatellátás módjára a 

(3) bekezdésben utaltam. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a 3 §-ba, a polgármester hatásköréhez kellene tenni 

a temetési költséghez adható kamatmentes kölcsönt. Ez eddig is így volt, csak nem volt így 

külön megfogalmazva. A rendelet tervezettel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye, javaslata? Nincs. Aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

rendeletet az elhangzottakkal kiegészítve elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület minősített többségi szavazással 

 

egyhangúlag 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2/2012 (II. 17.) számú 

 

önkormányzati rendelete 

 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 

 

5. 

Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a beszámolókkal kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki elfogadja a beszámolókat 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 

 

18/2012 (II. 16.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Az átruházott hatáskörben végzett munkáról szóló beszámolókról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 

valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben végzett 

munkájáról szóló beszámolót- elfogadja. 

 

 

 

6. 

Aktuális ügyek 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: érkezett egy támogatási kérelem a Peter Cerny 

Alapítványtól. Tavaly nem támogatta az önkormányzat, nehéz pénzügyi helyzetre hivatkozva. 

 

Végh László képviselő: javaslom ezt az idén is. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: rendben. A rendőrség kimutatását az elkövetett 

bűncselekményekről tájékoztatásul küldtük ki.  

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megküldte az 

egységes hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátásával, valamint a KEOP pályázat 

keretében megvalósítandó hulladékkezelési létesítmények üzemeltetésével megbízott 

Konzorcium tagjainak listáját. 

A tornaterem bevétele 251.000 Ft volt, a felügyeleti díjra járulékkal együtt 184.400 Ft lett 

kifizetve. 68.000 Ft volt a tisztítószer, tehát a kiadásokat fedezte a bevétel. Belső ellenőri 

tájékoztatón elhangzott, hogy az önkormányzatnak kötelező bérleti díjat szedni. Ingyenesen 

semmi nem adható használatba vagy ha így teszünk akkor ki kell mutatni, hogy a saját 

bevételeinkből milyen forrást biztosítunk e célra.  

Az Alba Volán Zrt. megkeresett bennünket a Tükröspusztát érintő buszközlekedéssel 

kapcsolatban. Az erre adott választ is kiküldtük. 

Az ügyeletet üzemeltető cég megküldte, hogy január 1-től változik a megbízási díj a velük 

kötött szerződés alapján. Az Emergency Service Kft. megkeresett azzal, hogy sárosdi orvosok 

nem ügyelnek, és ez ügyben segítséget kért. Még nem jutottam odáig, hogy megkérdezzem 

erről az ÁNTSZ-t. A Koroknai doktor úr szerint neki nincs kötelezettsége, mert az 

önkormányzat ezt a feladatot átadta, szerződést kötött erre vonatkozóan. A kistérség szerint 

viszont van kötelezettsége. 

A Sakk Egyesület beadta írásban a támogatási kérelmét. 

A Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke adatokat, dokumentumokat kér március 5-ig a 

településfejlesztéssel kapcsolatban. Természetesen, ami dokumentumunk van, azt 

megküldjük. A tervezett fejlesztéseknél a tükröspusztai út felújítása és a tükröspusztai 

vízellátás, az iskolai fűtéskorszerűsítés, a hivatal nyílászáróinak cseréje, hőszigetelése, az 

önkormányzati nem gyűjtőutak felújítása, a régi rendőrség épületének felújítása, a 

tűzoltószertár felújítása, áthelyezése, a Sárosd-Seregélyes vízfolyás rendbetétele szerepelne. 

A Sportclub egy Kft-vel pályázatot nyújtana be az utánpótlás nevelésére, amelyen elég nagy 

összegű támogatást kapnának. Ezzel kapcsolatban kellene egy megállapodást kötnünk a 

focipálya bérletére vonatkozóan. A Sportclub kéri, hogy a befolyt bérleti díjat a club kapja 

meg támogatásként az önkormányzattól. Egyetértenek a képviselők a megállapodás 

megkötésével? 

 

A Képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett a megállapodással. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: módosítani kell a belső ellenőrzési tervet, mert az 

államtól kapott normatíva nem fedezi a tervben meghatározottak ellenőrzését. 
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Dr. Hanák Mária jegyző: A 2012. évi belső ellenőrzési tervhez 5 pontban adtuk be az 

elképzelésünket, melyből forráshiány miatt két ellenőrzésre kerül sor. A belső ellenőrök úgy 

oldották meg, hogy az 1. és 2. helyen lévő igényt összevonták, valamint a 3. sorszám alatti 

igényt tudják támogatni, így lesz két ellenőrzés, de tulajdonképpen három igényünk teljesül: a 

közgyógyellátási határozatok szabályszerűségének és a gyermekvédelmi kedvezmények 

megállapítására vonatkozó eljárás szabályszerűségének vizsgálatát, valamint a banki 

átutalások, számviteli rend szabályszerűségének vizsgálatát. A tervben szerepelt még a  

2011. évi ellenőrzések utóellenőrzése és az ügyiratkezelés szabályszerűségének vizsgálata.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: A Seregélyesi Közoktatási Központban fogják 

ellenőrizni a túlórákat, a létszám- és bérgazdálkodást, a helyettesítéseket. Aki a 2012. évi belső 

ellenőrzési tervről szóló határozat módosítását elfogadja az elhangzottak szerint, 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 

 

19/2012 (II. 16.) számú 

 

H a t  ár o z a t a 

 

A 91/2011 (IX. 15.) számú, a 2012. évi belsőellenőrzési tervről szóló határozat 

módosításáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2012. évi belsőellenőrzési tervét a következőkben állapítja meg: 

- Közgyógyellátási határozatok szabályszerűségének 

vizsgálata, valamint a gyermekvédelmi kedvezmények 

megállapítására vonatkozó eljárás szabályszerűségének 

vizsgálata 

- Banki átutalások, számviteli rend szabályszerűségének 

vizsgálata 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a Sárvíz 

Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsot tájékoztassa. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

   Dr. Hanák Mária jegyző 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: van egy pályázati lehetőség egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmód programokra, amit már korábban kiküldtem. Most nem kell ebben 

dönteni, csak gondolkodni rajta. Az új önkormányzati törvényben bent van kötelező 

feladatként. 25 M-125 M Ft közötti összegre lehet pályázni és max. 5 település konzorciuma 

pályázhat. Épület felújítás is van a pályázatban. Egészségirodát lehetne kialakítani, és ez látná 

el Seregélyest is. Az I. orvosi rendelőnél lévő lakás is jó lenne erre a célra, de nem tudjuk 

akadálymentesíteni. A volt pártházat viszont igen. Korábban készült egy felmérés, amely 

szerint azt az épületet 2,5 M Ft-ból nem lehet felújítani. Március 20. és május 2. között lehet 

beadni a pályázatot. Megnézzük, hogy pontosan mit lehet a pályázatba beletenni, és utána 

megbeszéljük. 

 

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  

A Képviselő-testület a Nagyközség érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtottaknak: 

Bozsoki Józsefnek, Vajda Viktóriának, Bognár Tibornak és Horváth Jánosnak a 2011. évi 

közéleti munkájuk elismeréseként Sárosdért Emlékérmet adományoz. 

 

 

 

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 Véningerné Bognár Krisztina 

 hitelesítő hitelesítő 

 

 

 


