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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 8-án 

tartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 Mrázik Sándor alpolgármester 

 Pleizer Lajos képviselő 

 Takács Istvánné képviselő 

 Telek László képviselő 

 Végh László képviselő 

 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 

 

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző 

 Papné Gál Gyöngyi könyvtáros 

 Baráthné Csibrik Ildikó Sárosdi Magisztrátus 

 Molnár András Sárosdi Magisztrátus 

 Barkóczi Attila Sárosdi Magisztrátus 

 Lakatos Beáta Sárosdi Magisztrátus 

 Wirth József Sárosdi Magisztrátus 

 Kovács Ferenc Sárosdi Magisztrátus 

 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 

Az ülés megnyitása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 

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

kívül van-e valakinek egyéb javaslata?  

 

Takács Istvánné képviselő: szeretném az iskola kérelmét ismertetni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: majd az aktuális ügyekben  

 

Telek László képviselő: én is szeretnék szót kérni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontokat az 

aktuális ügyeknél tett javaslatokkal kiegészítve. 

 

A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
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Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról. 

 

2./ Könyvtár beszámolója a 2011. évi tevékenységről. 

 

3./ Közbeszerzési terv elfogadása. 

 

4./ Sárosdi Magisztrátus tájékoztatója az eddig végzett munkájáról. 

 

5./ Aktuális ügyek 

A./ Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének kérdése 

 

6./ Háziorvosi állásra érkezett pályázatok elbírálása. (zárt ülés) 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és Végh 

László képviselő-testületi tagokat javasolom.  

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igennel, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1. 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az építési hatóság ellenőrzést végzett a múlt héten 

az óvodánál a használatbavételi engedéllyel kapcsolatban. Mindent rendben találtak. 

Megnézték a sportpályát is. Nem tudom, hogy ott milyen tapasztalatuk volt. Március 1-jén 

munkába álltak a Start munkaprogramban foglalkoztatottak. Egy kőműves álláshelyet nem 

tudtunk betölteni. A munkások kitakarították a vásárteret, illetve ott az erdőt már rendbe is 

tették és elkezdték a régi temetőt. Nagyon jól haladnak, látszik, hogy sokan vannak.  

A Vízügyi Igazgatóság is kért tőlünk javaslatot 5 fő alkalmazására, akik a vízfolyást fogják 

takarítani. Valamint a Vízi Társulat is jelezte több fő alkalmazását, velük szerdán lesz egy 

megbeszélés ezzel kapcsolatban. A gyepmesteri díjat sikerült csökkenteni, ahhoz képest 

jelentősen, mint amennyi volt. Eddig havi 15 E Ft+ÁFA volt, és ebből lett 5 E Ft+ÁFA.  

Ez csepp a tengerben, de ez a 150 E Ft is sokat fog jelenteni. A Fő utca korszerűsítése építési 

engedélyének meghosszabbítási kérelmét elküldtük. A tervezőnek csak egy nyilatkozatot kell 

adnia, amit költségtérítés nélkül kiad, mert nem kell átterveztetni a terveket. Kb. 300 E Ft lesz 

a meghosszabbítás, de érdemes lesz megújítani az engedélyt, hátha meg lehet valósítani ezt a 

tervet. Kérem, hogy hagyja jóvá a testület, hogy a Fő utca korszerűsítésének építési 

engedélyét hosszabbítsuk meg. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  
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6 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül 

1 tartózkodással 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

32/2012 (III. 08.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

„Sárosd Fő utca korszerűsítése egyesített terv” dokumentációjának 

meghosszabbításáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sárosd Fő utca 

korszerűsítése egyesített terv” dokumentációjának meghosszabbítását kéri a 

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől. Az eljárással 

kapcsolatos költségeket 2012. évi költségvetésének tartalék előirányzata 

terhére biztosítja. 

 

 Határidő: folyamatos  

 Felelős:  Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az MVM Partner Zrt. megküldte a következő évre 

szóló villamos energia beszerzésére vonatkozó ajánlatot. A közvilágításra vonatkozó 

szerződést március 7-ig kellett visszaküldeni. A képviselők többségét megkérdeztem róla. Az 

intézményekre vonatkozó ajánlatot csak most küldték, amelynek a visszaküldési határideje a 

holnapi nap. Minimális az áremelkedés, az inflációt az MVM Zrt. átvállalja. A közvilágítás 

díja 30 fillérrel lesz több jövőre. Az intézményeknél az idén 19,10 Ft az áramdíj, jövőre 19,47 

Ft lesz. A régi éjszakai áramdíj 15,70 Ft volt, és 15,99 Ft a mostani ajánlatuk. Ezeket a 

szerződéseket is jóvá kellene hagyni. Aki egyetért azzal, hogy kössük meg az MVM Partner 

Zrt-vel a jövő évi villamos energia beszerzésére vonatkozó szerződéseket, kérem 

kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  

 

6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

1 fő nem vett részt a szavazáson 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

33/2012 (III. 08.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

MVM Partner Zrt 2013. évre adott villamos energia beszerzésre vonatkozó ajánlatáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az MVM Partner 

Zrt 2013. évre adott villamos energia beszerzésre vonatkozó ajánlatát 

elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 

szerződések aláírására. 

 

 Határidő:  folyamatos 

 Felelős:  Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: tegnap előtt megkereste az önkormányzatot egy 

útépítéssel foglalkozó cég. Mart aszfaltot ajánlottak, bedolgozással. Az aszfalt ingyen lenne, a 

bedolgozást végezné költségtérítéssel a cég. Többféle jutányos ajánlatot tettek, csökkent az ár. 

Eredetileg 1650 Ft+ÁFA/m2 ajánlottak. Tegnap kint voltunk velük Végh László képviselővel 

a tükröspusztai úton. Az ár 1450 Ft+ÁFA/m2 összegre változott. Az az út 1500 m, és ha 4 m-

es szélességet veszünk, akkor 11 M Ft lenne a javítása. Ugyanúgy lenne megcsinálva az út, 

mint amilyen a Vasút utca, a Jegenyesor, a Hársfa utca. Ha a kijavított úton végigmegy egy 

nagy traktor, akkor le fogja nyomni az út szélét.  

 

Végh László képviselő: 10 cm-es réteget húznának rá, ami nem bírja ki a nagy gépeket. Sár 

van most is az úton. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: ha ennyit áldozunk arra az útra, mert úgyis elkerülhetetlen 

lesz előbb-utóbb, akkor onnan is ki kell tiltani a nagy járműveket. De nyilván hozzájárulni az 

útfelújításhoz senki nem akar. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha hozzájárul, akkor járni akar rajta. Azt javaslom, 

hogy ezt az ajánlatot most ne fogadjuk el. Ennél jobb időjárás is lesz még. A mart aszfaltnak a 

legjobb időjárás a nyári kánikula. Egyetlen forint sincs a költségvetésben erre.  

A Tükröspusztán lakókra összesen 232 E Ft állami normatívát kapunk. Az önkormányzat 

megpróbál szerezni vagy mart aszfaltot, vagy kohósalakot és a közmunkásokkal kijavítjuk ott, 

ahol nagyon rossz állapotban van. Az árkokat kellene először rendbe tenni. Korábban csak 

külterületi földutakra vonatkozott a pályázati kiírás. A Földhivatalnál külterületi közútként 

van nyilvántartva a tükrösi út. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: van egypár kilométer belterületi aszfaltos utunk, amelyek 

az elmúlt években épültek. Érdemes lenne felmérni azokat a helyeket, ahol megkezdte az idő 

foga, mert úgy gondolom, hogy most nagyon minimális összeggel meg lehetne javítani, még 

az ott lakók is szívesen áldoznak rá, mert még nincsenek akkora problémák. Egy következő 

tél alkalmával háromszor akkorák lesznek a hibák. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: mindenképpen be kell járni azokat az utakat, 

amelyeket pályázatból építettünk. 5 év garancia van rájuk. A Magyar Aszfalttal el tudjuk 

végeztetni a korábban készült utakon is a javításokat.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: a tükrösi út is akkor kezdett el romlani, amikor a padka 

nem lett kezelve és rajta maradt a víz. Halasszuk el a tükrösi út felújítását. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nincs mit csinálni, pénzünk nincs, álmodozhatunk 

róla. 
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Takács Istvánné képviselő: megpróbálhatjuk kijavítani az utat a közmunkásokkal. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki azzal egyetért, hogy most nem tudjuk elfogadni 

az útjavításra tett ajánlatot forráshiány miatt, 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 

 

34/2012 (III. 08.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Tükröspusztai út felújítására vonatkozó árajánlatról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Út–online Kft. 

(1069 Budapest) Sárosd, Tükröspusztai út felújítására vonatkozó, 1.450 Ft/m
2
 

összegű árajánlatát forráshiány miatt elfogadni nem tudja. 

 Felhívja a Polgármestert, hogy az ajánlattevőt a határozat megküldésével a 

Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

 

 Határidő:  2012. március 31. 

 Felelős:  Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: kiküldtem mindenkinek e-mailen a komplex telep-

program anyagát. A felzárkóztatásért felelős államtitkárságot hívtam fel a pályázati felhívás 

elérése érdekében. Ez nem egy egyszerű program. Van benne nagyon fontos kötelező elem. 

Regisztrálni kellett, hogy részt szeretnénk venni a programban. Ma kaptuk a választ, hogy a 

minisztérium utasítja a Tür István Képző- és Kutató Intézetet, hogy vegye fel velünk a 

kapcsolatot. Az Országos Cigány Önkormányzattal szintén kötelező együttműködni. Részt 

kell vennie a programban nonprofit szervezetnek. Ez egy kétéves program, és meg van 

határozva, hogy kiket kell kötelezően alkalmazni, pl. projektmenedzsert és felsőfokú 

végzettségű szociális szakembert, a pénzügyek bonyolítására felsőfokú végzettségű pénzügyi 

szakembert. 15 főnként felsőfokú végzettségű szociális munkást kell alkalmazni. Olyan 

telepszerű részen lehet ezt megvalósítani, ahol az ott lakóknak legalább a fele halmozottan 

hátrányos helyzetű és 10 olyan családnak kell részt vennie, amelyekben összesen legalább 45-

en laknak. A bevont személyekre egyéni fejlesztési tervet kell kidolgozni. Márciusban biztos 

nem tudjuk beadni a pályázatot. A következő beadási időpont augusztus. Ez a program 

hasonló, mint amilyen a részvételi demokrácia volt. Talán a gyógypedagógusokat be tudjuk 

vonni a programba, az összes többi külsős lenne, mert helyben nem lesz olyan szakember, aki 

megfelelne.  
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Végh László képviselő: van egy seregélyesi és egy nagylóki csoport. Az önkormányzat 

földjein a termesztést ezekkel az emberekkel végzik és ez a két csoport már megvan, jövő 

hónaptól kezdenek.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az a Startmunka programban keretében lehetet. 

Növénytermesztésre, állattartásra lehetett pályázni, amelyben kötelező képzés is van, és  

2 éves a program. Ez egy teljesen más program. Viszont van egy másik TÁMOP program, 

ami az óvodára vonatkozik. Továbbképzésekre meg a hátrányos helyzetű gyerekek 

felzárkóztatásához eszközökre lehet pályázni. 5 M Ft-ra lehet telephelyenként pályázni és  

100 %-os a támogatás, csak utófinanszírozásban. Ha az egyeztetés a komplex telep-

programmal kapcsolatban olyan időpontban lesz, hogy valaki el tud jönni, akkor vegyetek 

részt rajta. 

A Sárosd Napokra beadott pályázatot befogadták.  

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 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

35/2012 (III. 08.) 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.  

 

 

 

 

2. 

Könyvtár beszámolója a 2011. évi tevékenységről 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a könyvtár beszámolóját mindenki megkapta. 

Kérdezem Papné Gál Gyöngyi könyvtárost, hogy a beszámolóhoz van-e kiegészítenivalója? 

 

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: nincs. Úgy gondolom leírtam mindent, a kérdéseket várom. 

 



 8 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a könyvtárban nagyon kevés hely van a könyvek 

elhelyezésére. Jó lenne vagy kicserélni a nagyon régi berendezési tárgyakat, vagy bővíteni a 

könyvtárat, vagy megnézni, hogy lehet-e selejtezni a nagyon elhasználódott könyvekből.  

 

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: most a polcok tetejére pakolok egy sort, csak annak meg az 

elérése nehézkes. Gondoltam a selejtezésre, 2006-ban volt legutóbb egy nagyobb selejtezés. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: érdemes lenne megkérdezni a selejtezésről a 

megyei könyvtárat. 

 

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: folytatódik a Márai-program, amelyben tavaly is részt 

vettünk. 300 E Ft-ért vásárolhattunk könyvet, így 103 könyvet sikerült beszerezni.  

A Könyvtárellátó próbálja visszaszerezni a vásárlóit, mert máshol kedvezőbb árak voltak, és 

elpártoltak tőlük a könyvtárak.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a legkisebb gyerekek azok, akik jobban bejárnak a 

könyvtárba. 

 

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: őket lehetne megfogni igazán. Egy hete volt könyvtári 

bemutató óra a 2. osztályosoknak. Nagyon aranyosak, fogékonyak voltak.  

A középiskolásoknak rendelkezésre állnak a kötelező olvasmányok. Van olyan nyugdíjas 

házaspár, akik bejönnek társasjátékozni a könyvtárba és bevonják a többieket is a játékba. 

Kisgyerekes szülők bejönnek, és kérik, hogy tegyek fel nekik kvíz kérdéseket. Többféle 

lehetőség van a könyvtárban, nemcsak az olvasás. Kevesebben használják az internetet, mert 

már sokaknak van otthon is. Többen kérték, hogy segítsek nekik pl. nyomtatvány 

kitöltésében. Megfogadtam, hogy ebben nem segítek, de mindig segítek. 

 

Takács Istvánné képviselő: azt kell megragadni, amire lehetőség van. 

 

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: így van, én is így vagyok vele. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az idei évhez is ilyen sikereket kívánok. 

 

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: 348 beiratkozott olvasója van a könyvtárnak. Máshol sem 

jobbak a statisztikák. Elég nehéz rászoktatni az embereket, hogy bejöjjenek a könyvtárba.  

Az internet meg mindenféle más elveszi az időt. 

 

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

kérdése, véleménye, javaslata? Nincs Szavazásra teszem fel a könyvtár beszámolóját, 

megköszönve Papné Gál Gyöngyi könyvtáros munkáját. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

36/2012 (III. 08.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A Könyvtár beszámolójáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Könyvtár írásbeli beszámolóját, megköszönik a könyvtáros 2011. évi 

tevékenységét. 

 

 

3. 

Közbeszerzési terv elfogadása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: egyelőre nincs betervezve olyan beruházás, ami 

közbeszerzési eljárás köteles. Ha a gázszolgáltatót is módosítani akarjuk, arra kellene 

közbeszerzési eljárás, de egyelőre nem kaptunk ajánlatot még. Ezzel kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a közbeszerzési tervet. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

37/2012 (III. 08.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Közbeszerzési tervről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a  

2012. évi közbeszerzési terv elfogadására irányuló javaslatot, és azt az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2012. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 
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A 

közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend  

Tervezett 

eljárási 

típus 

Az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama  

Előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzététele  

I. Árubeszerzés 

Nincs xx xx xx xx xx 

II. Építési beruházás 

Nincs xx xx xx xx xx 

III. Szolgáltatás megrendelés 

Nincs xx xx xx xx xx 

IV. Építési koncesszió 

Nincs xx xx xx xx xx 

V. Szolgáltatási koncesszió 

Nincs xx xx xx xx xx 

 

 Felhívja a polgármestert, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet - a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés a) 

pontjában foglalt előírásnak eleget téve a település honlapján tegye közzé. 

 

 Határidő: 2012. március 31. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros 17.45 órakor távozott az ülésről. 

 

 

 

4. 

Sárosdi Magisztrátus tájékoztatója az eddig végzett munkájáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: üdvözlöm a Magisztrátus vezetőségi tagjait. E-

mailen megkapták a képviselők az anyagot. 

 

Baráthné Csibrik Ildikó Sárosdi Magisztrátus: jobban szeretném, ha kérdeznének ezzel 

kapcsolatban, mert úgy egyszerűbb lesz. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: annak idején kiküldtük mindig az anyagot, hogy kb. 

hol jár ez a dolog. Azt is tudjuk, hogy megalakult a Magisztrátus, azon belül szekciók vannak. 
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Baráthné Csibrik Ildikó Sárosdi Magisztrátus: azt mindenki tudja, hogy megalakult, nem 

akarok abba belemenni, hogy miért vagyunk ilyen kevesen. 36 fő vállalta a tagságot.  

Az önkormányzat képviselő-testülete éppúgy részét képezi, mint a civil szervezetek, 

vállalkozók, egyházak. Egy újfajta megkeresést szeretnénk a civilekkel és kiépíteni egy jobb 

kapcsolatot, mint ahogy elindult. Ez alapján együttműködnénk és nem riválist látna bennünk 

az önkormányzat, hanem partnert. Az az elsődleges érdek, hogy a településnek, illetve a 

benne lakó egyénnek jobb legyen az életminősége. Vállaltuk azt, hogy a társadalmi 

szerződéseket kiosztjuk. A kiosztást elkezdtük, a falunak a vasútig terjedő részével végeztünk 

január végéig. Lehet, hogy segítségre lenne szükségünk, mert 3-4-en nem fogjuk tudni ezt az 

egészet ellátni. Különböző akciókat próbálunk szervezni. Közeledik a húsvét, és szeretnénk 

egy ruha, és játék gyűjtést szervezni. Március 23-án 5 óráig véradás lesz az iskolában, ahol 

gyűjtenénk a ruhákat és a játékokat, utána átvinnénk a régi tanácsháza épületébe. Támogatja-e 

a testület ezt a kezdeményezést, illetve, hogy a régi tanácsháza épületében gyűjtenénk 

együttműködve a családgondozóval. Személyre szabottan osztanánk ki a ruhákat és játékokat, 

felkeresve az embereket, hogy érezzék azt, hogy törődünk velük, segítünk nekik a magunk 

módján. Felvettük a kapcsolatot a Nyugdíjas Klubbal. Rájuk főként azért gondoltunk, hogy a 

megalakult helyi önellátó élelmiszer szakcsoportnak segítenének, mert az időseknek van 

annyi szakmai tapasztalata, és érezzék azt, hogy ők is fontosak. Ezen túl, ha a faluban olyan 

rendezvény, program van, adott esetben segítségre van szükség, akkor tudják, hogy vagyunk 

és nyugodtan keressenek bennünket. Egymás mellett, egymással kell dolgozni, a falu javát 

szolgálni. Szeretnénk egy végleges vezetőségi tagságot választani és megírni az 

alapszabályzatot. Erre szeretném meghívni a képviselő-testület tagjait, de fogjuk küldeni a 

meghívót. 

 

Molnár András Sárosdi Magisztrátus: én indítottam be a helyi önellátó élelmiszer 

szakcsoportot, ennek a vezetését vállaltam. A mezőgazdaságot és az állattenyésztést 

szeretnénk újból előtérbe helyezni, az üresen álló udvart állatokkal benépesíteni, a földeket 

megművelni. A tagok közt békés együttműködést, hatékony termelést, az önellátás 

megismertetését szeretnénk a nem ismerő emberek számára is. Tavaly ősszel 6 fővel kezdtük 

meg a munkát, amelyből 3 fő a kisebbséghez tartozik. A parlagon lévő földek megművelése 

érdekében a GÉN Bankkal felvettük a kapcsolatot a visszahonosítás érdekében. Csókakővel is 

felvettük a kapcsolatot, ott személyesen megtekintettem, hogyan működik ez a szakcsoport. 

Szoros együttműködést alakítottunk ki a növény és állattenyésztési folyamatok irányítására. 

Ingyen fogunk állatokat kapni tőlük, amit kiosztunk. 19 főre szaporodtunk, ebből 5 fő kérte a 

földek megművelését, amit Imre József ingyen elvállalt. Többen jelezték szándékukat az 

állattartás beindítása iránt is. Nyulak és napos csibék vannak, de reméljük lesz más is. 

Komposzt mester képzésen vettünk részt, amit köszönünk az önkormányzatnak.  

Ezt szeretnénk megismertetni a lakossággal, a gyerekekkel. Nagyon sok olyan példát hoztak 

fel, hogy iskolákban, óvodákban nagyon fogékonyak a szelektív hulladékgyűjtés iránt, és 

érdemes volna itt is megvalósítani, amihez semmilyen anyagi befektetés nem kellene. A jobb 

eredményekről majd még beszámolunk. Sajnos késő ősszel indult ez a szakcsoport, bízom 

benne, hogy őszre már nagyobb eredményeket tudunk felmutatni. 

 

Baráthné Csibrik Ildikó Sárosdi Magisztrátus: van még egy felajánlása a szakcsoportnak. 

A palánta elkészítésének a szükséges anyagi feltételeit Hippeller Ferenc vállalja. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: kérem Takács Istvánné és Véningerné Bognár 

Krisztina képviselőket, pedagógusokat, hogyha van olyan szülő, akinél úgy gondoljátok, hogy 

érdemes lenne bekapcsolódnia ebbe akár a kertjük megművelésével, akár az állattartással, és 

rászorulna, érdemes is neki adni, akkor keressétek Molnár Andrást vagy az illető keresse. 
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Vissza kellene térni ahhoz a régi jó szokáshoz, hogy próbáljunk egy kicsit önellátóbbak lenni 

és hátha egészségesebb táplálékhoz jutnánk. A nyugdíjasok még megművelik a saját 

kertjüket. Ezt támogatom, hogy elinduljon, jó lenne, ha még többen aktívan részt vennének.  

A dr. Kerbolt utcai utcaközösség is aktívan működik, velük is érdemes beszélni, hátha a 

társadalmi szerződés kihordásában is tudnak segíteni.  

 

Kovács Ferenc Sárosdi Magisztrátus: a társadalmi szerződések eljuttatásával kapcsolatban 

változó eredmények vannak, pozitív és negatív is. Túlnyomórészt azt mondják, hogy valami 

megindult a faluban. Ahogy az idő engedi továbbra is hordom a szerződéseket, most a József 

utcában és Nagyerdőben voltam. Van az a kis szikra, amit nagyon kell fújni, hogy láng 

legyen. Az emberek egy kicsit befele fordultak, érthető is miért. Sokat kell magyarázni, és 

kérdeznek is, hogyan, miként lesz. Csak szépíteni kellene a falut, a környezetünkre, egymásra 

vigyázzunk, odafigyeljünk. Ezzel valaki egyetért, valaki nem. 

 

Végh László képviselő: itt senki nem ellenség, itt tudjuk, hogy két embert nem lehet 

megmozdítani.  

 

Baráthné Csibrik Ildikó Sárosdi Magisztrátus: igen, az emberek nagyon befele fordultak, a 

maga baja a legfontosabb. Ha 10-szer elesünk, 11-edszer is fel kell állni, másként nem megy. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: 12 képviselő sem győzte, hogy a falu lakossága 

között legyen állandó jelleggel, és ha még kevesebben vagyunk, még kevesebb idő van. Ezért 

van szükség arra, hogy bevonjunk több embert, és ha először csak 2-3-an vannak, hátha egy-

két év alatt lesz több ember. Úgy gondolom, hogy rajtunk múlik, hogyan megyünk tovább és 

csak együtt dolgozva, biztos, hogy fog ez működni. Lehet, hogy jobb dolog, mintha a 

képviselő megy oda, hogyha egy helyi lakó mondja azt, hogy mi legyen. Lehet, hogy ez 

nagyobb affinitás lesz, mint a másik.  

 

Kovács Ferenc Sárosdi Magisztrátus: vannak emberek, akik olyan problémákat vetnek fel, 

amit itt kellene, hogy elmondják. Mondtam nekik, hogy ez nem utca téma. Olyan dolgok pl. 

mint útjavítás, és tudják nagyon jól, hogy miért nincs. A vasúton túl az utcaközösség 

megalakult, azt a területet birtokba vettük és szeretnénk egy kis teret kialakítani.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Ságvári utca végén lévő területet az utcaközösség 

szeretné rendbe tenni, ahol programokat lehetne csinálni. 

 

Barkóczi Attila Sárosdi Magisztrátus: abban fogott meg ez a dolog, hogy a kisebbségnek 

lehet, hogy volt rá lehetősége, vagy pénze, hogy a kertjüket meg tudják művelni. Hálásak 

vagyunk, és élnénk ezzel a lehetőséggel. A törvény büntet azért, ha valaki nem tartja rendbe a 

portáját. Sárosdon 350 roma van, és talán 2-3 család van, aki ezt bevállalja. Némelyik 

családnak mondtuk ezt a lehetőséget, és azt mondták, hogy rendben van, ők szívesen jönnek 

segíteni. Imre József úgy megmunkálja a kerteket, hogy lehessen bele veteményezni. 

Megköszönjük ezt a lehetőséget a Magisztrátus nevében, meglátjuk majd mi lesz. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: örülök neki, Imre Józsefre mindig lehet számítani, 

megköszönjük neki. Próbáljuk meg. Az önkormányzatnak van két olyan telke, ami nincs 

kiadva a Jegenyesoron, azt is meg lehetne művelni. De lehet, hogy oda csak kukoricát lehet 

vetni. 
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Baráthné Csibrik Ildikó Sárosdi Magisztrátus: ennyit szerettünk volna elmondani. Ha van 

kérdés, akkor válaszolunk. Szeretném átadni a társadalmi szerződést és kérném, hogy írják is 

alá. Támogatni tudja az önkormányzat a ruha és játékgyűjtést? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: természetesen. 

 

Baráthné Csibrik Ildikó Sárosdi Magisztrátus: a kiosztást április első hetében szeretnénk 

megvalósítani. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha esetleg olyan játékok jönnek össze, még akár az 

iskolás napközis gyerekek is tudják használni, ha nem tudjátok kinek odaadni. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: jó volt hallani benneteket. Mi egy hajóban evezünk. Ti is 

egy olyan feladatot vállaltatok be, amit mi is itt bevállalunk. Ez egy „kamikaze” feladat itt 

Sárosdon. Nem biztos, hogy csak Sárosdot jellemzi. Biztos, hogy minden községnek megvan 

a sajátos problémája. Azt gondolom, hogy nekünk többet kellene találkozni. Talán mi is 

tesszük a dolgunkat, talán hibákat is követünk el, valóban lassan, kellő alázattal lehet valamit 

elérni. Újra meg kell ezt próbálni, hiszen a vidéknek ez a varázsa. Még ma is sokan úgy 

gondolják, hogy ezek az ülések titkos ülések. Ezek az ülések nyílt ülések. Ide bárki, bármikor 

bejöhet, felteheti a kérdését, elmondhatja a véleményét. Nyilván néma embernek senki nem 

érti a szavát. Nekünk a 350 fős etnikummal együtt kell élni. Nyilván az etnikumban is valaki 

kilóg, az ún. magyar ember között is van ez. Viszont ha példát tudunk mutatni, hogy igenis 

egy etnikum, egy sárosdi ember tud együtt dolgozni, onnantól kezdve már nem számít, hogy 

micsoda, nyilván a normális rendező elvek alapján. Sok sikert kívánok ehhez a dologhoz, ha 

bármi olyan van, akkor a mondott szóból ért az ember és ez oda-vissza igaz. Akik itt ülünk 

úgy vagyunk összerakva, hogy segíteni akarunk, tenni akarunk. 

 

Baráthné Csibrik Ildikó Sárosdi Magisztrátus: Barkóczi Attila csatlakozása a többi roma 

számára egy olyan kiinduló pont, hogyha ők megcsinálták, akkor egyfajta féltékenység lesz, 

és jó példát mutatnak a többieknek. 

 

Végh László képviselő: azt látom, hogy a legnagyobb eredmény, hogy Barkóczi Attilát 

magatok mellé tudtátok állítani. Van olyan 2-3 ember, 10-20 ember, aki ezt felvállalja, 

nyilvánvaló, hogy ezt komolyan gondoljátok. Ha ez így megvalósul, akkor ez nem volt 

értelmetlen, hogy ez így létrejött. Ők fel merik vállalni, mert ez egy nagy vállalás a többiekkel 

szemben.  

 

Barkóczi Attila Sárosdi Magisztrátus: ha a kisebbség látja azt, hogy az egyik roma család 

meg tudja tenni, kapnak segítséget, az egy nagyon jó dolog. Mi is meg tudjuk ezt csinálni, 

mint a régi magyarok vagy az idős asszonyok. Minden nap halljuk, hogy ez elveszett, az 

elveszett, a lopásokról van szó, van sokféle család, hogy melyik család teszi ezt, tudjuk.  

Ott vagyunk lenézve, mert azt mondják, hogy a romák voltak, nem azt, hogy a Laci vagy a 

Pisti volt. De ha meglátják, hogy úriemberként viselkednek a hölgyekkel, akkor igenis látszik 

benne valami. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: részben magatoknak is fogtok bizonyítani. 

Köszönjük a Sárosdi Magisztrátus beszámolóját. 

 

Baráthné Csibrik Ildikó, Molnár András, Barkóczi Attila, Lakatos Beáta, Wirth József, 

Kovács Ferenc a Sárosdi Magisztrátus tagjai 18.40 órakor távoztak az ülésről. 
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5. 

Aktuális ügyek 

 

A./ Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének kérdése 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: korábban arról döntöttünk, hogy legyen ebadó.  

A Jegyző Asszony leírta, hogy miért ne legyen. A Sárkeresztúron tartott, többek között az 

Áht. módosításával kapcsolatos tájékoztatón elmondták, hogy csak ezt ne tegyük meg. 

Ugyanis abban a pillanatban ennyivel rögtön lecsökkentik az állam által részünkre adott 

pénzösszeget. Ha nem tudjuk beszedni, akkor az hiány lesz. Azokat a feladatokat, amelyeket 

ebből a hozzájárulásból kell megoldani felsorolta a Jegyző Asszony. 

 

Pleizer Lajos képviselő: továbbra is fizetjük saját zsebből a gyepmestert. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha bejön ebből a hozzájárulásból pl. 500 E Ft, és 

300 E Ft a gyepmester, akkor is 200 E Ft ott marad ezen a számlán, mert másra nem lehet 

költeni, ugyanakkor az 500 E Ft-ot nem kapjuk meg az államtól. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: örültünk, mint önkormányzat, hogy megszabadultunk az ebekkel 

kapcsolatos feladattól, de nem tudjuk ellenőrizni, hogy kinek van beoltva a kutyája. Ez évtől 

háromévente ismét az önkormányzatnak kell ebösszeírást végezni. Így legalább a 

nyilvántartást naprakészen tudjuk vezetni, és számon lehet kérni az oltásokon való részvételt. 

Ennek valahol lesz foganatja. Az ebrendészeti hozzájárulás egy címkézett pénz, kizárólag a 

felsorolt feladatoknak az elvégzésére lehet fordítani. A hozzájárulást elő kell írni, mint 

bevételt, de az 50 %-át sem fogjuk tudni beszedni a mai fizetési morált figyelembe véve. Saját 

bevételként fogják figyelembe venni a hitelelbírálásnál. Ez egy javaslat, Önökön múlik, hogy 

meglépik vagy sem. Az ebösszeírást előre meg kell finanszírozni és utána a központi 

nyilvántartásba beregisztrálni, felvezetni az ebeket egyenként. Biztos, hogy ennek a 

használata is még költségbe kerül. Nem tudjuk, hogy megéri-e. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: amíg nem kerülnek összeírásra az ebek, addig nem 

tudjuk eldönteni, hogy mekkora összeget tudunk beszedni. 

 

Takács Istvánné képviselő: azt olvastam, hogy ami adót beszed az önkormányzat azt chipre 

és a különböző állatmenhelyek támogatására kell fordítani. Az önkormányzat költségvetését 

miért terhelik meg ezzel? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: mert adó. Saját adóként vetette ki az önkormányzat. 

 

Takács Istvánné képviselő: csak nem fordíthatja másra csak állattartási feladatokra.  

A betervezett összeget miért vonhatják el? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: kötelező kivetni a talajterhelési díjat, viszont azt is 

csak környezetvédelmi feladatokra használhatjuk fel. Ezért nem vezették be sehol az 

ebrendészeti hozzájárulást. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: biztos, hogy így van, ahogy a Jegyző Asszony leírta. Nincs 

mit ezen vitatkozni. Mi tudjuk, hogy ezt miért szerettük volna bevezetni. Az ebösszeírásból 

látunk majd valamit. Viszont a jogalkotónak, vagyis a közvetlen felettes szervnek írjuk le, 
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hogy Sárosdon ezért és ezért szeretnék kivetni az ebrendészeti hozzájárulást, de ha kivetjük, 

akkor gyakorlatilag öngólt rúgunk magunknak ezekkel a paraméterekkel. Mert rá vagyunk 

szorulva a pénzre, mert a gyerekeinket szeretnénk megóvni és gyakorlatilag az éves 

költségvetésünkbe ez nyugvópontra nem kerül. Ha a többi önkormányzat is hasonlóképpen 

gondolkodna és jelzés értékkel szólna, akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy ezeknek igazuk 

van. Szóljunk a Kormányhivatalnak, hogy mi ezt szeretnénk megtenni, de a kötelező 

adóbefizetés is 0-s. Megint az fizet, aki amúgy is. Az állatvédő ne csak állatot védjen, hanem 

mondja meg a gazdának, hogy te ilyen felelősséggel tartozol ezért, hogy békés egymás mellett 

élés legyen. Ezt mondjuk el, mert ha nem, akkor az lesz, hogy itt volt ez a lehetőség, nem 

akarok politikát belevinni még véletlenül se. Aki ezt megalkotta, ilyen szituációval nem 

találkozott. Nincs 6-700 E Ft-ja az önkormányzatnak, hogy megoldja azt, hogy 

beazonosítható legyen a kutya. Egyetértek Jegyző Asszony javaslatával. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ez ugyanaz az adó, mint az ingatlanadó. Azt mondja 

az állam, hogy vessél ki adót, hogy legyen pénzed, de ha nem tudod behajtani az a te 

felelősséged. Az utóbbi ¾ évben az összes ilyen tájékoztatókon mindig ugyanezt elmondjuk. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: biztos így van, de ha nem mondjuk el, akkor én ebbe a 

játékban nem akarok részt venni.  

 

Telek László képviselő: ettől függetlenül meg kell ezt oldani. Meg kell csinálni az összeírást, 

akit lehet, meg kell büntetni, hogy legyen a gyepmesterre pénzünk. 

 

Pleizer Lajos képviselő: a cél az volt, hogy az az állapot, hogyha kimegyek sétálni, viszek 

egy botot, mert nem lehet menni a nélkül, megszűnjön. Bevezetünk valami adót, bejön valami 

pénz, abból a gyepmestert fizetni tudjuk. Ha össze kell írni az ebeket, akkor tudjuk, hogy 

kinél mi van. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: ami kint a határban van kutya, ha ennek az 

állategészségügyi veszélyeivel tisztában lennének a jogalkotók, de azt gondolom, hogy ezt 

ezelőtt 30 évvel nem lehetett megcsinálni. Lobbizni kell, vagy nem tudom. A testület arra 

nagyon jó lesz, hogy ingyen van egy probléma, akkor kimegyünk 7-en megfogni a kutyát, 

kimegyünk felpakolni a szemetet. Jogkörünk, pénzünk nem lesz rá, ennyi lesz, ha ez lesz. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: azért nincs mezőőr, mert semmilyen jogosítványa 

nem volt. Nem lehetett elérni, hogy a törvényen módosítsanak. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: a kertünk végében van 4 kutya, amiből 2 rühes. Annak 

lövése sincs arról, hogy mi van a való világban, aki ezeket a törvényeket hozza. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: be kell jelenteni írásban és intézkedünk.  

 

Takács Istvánné képviselő: írjunk egy levelet, egyetértek Mrázik Sándor alpolgármesterrel, 

de nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy elvesznek a pénzünkből, amikor azt a pénzt a 

kutyákra kell fordítani. Először össze kell írni a kutyákat, addig egy levelet megírhatnánk és 

utána meglátjuk, hogy mi lesz. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ezekre a problémákra milyen megoldást tudnának 

adni. 
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Dr. Hanák Mária jegyző:  a törvénymódosítás megtörtént de végrehajtási rendeletek még 

nincsenek. Nem tudjuk, hogy milyen jogosítványunk van. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: egyelőre halasszuk el az állattartási rendeletünk 

módosítását a végrehajtási rendeletek megjelenéséig. 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 

 

38/2012 (III. 08.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

az állatok tartásáról szóló helyi rendeletének felülvizsgálatának, módosításának 

elnapolásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok 

tartásáról szóló helyi rendeletének felülvizsgálatát, módosítását a vonatkozó 

jogszabályok megjelenéséig, a hatáskörök, jogosítványok tisztázásáig 

elnapolja. 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha az önkormányzat bármilyen hitelt szeretne, 

fejlesztési hitelre gondolok elsősorban, akkor azt március 15-ig jelezni kell, egy központi 

rendszerbe meg kell adni a megfelelő adatokat. Ha ezt nem teszik meg az önkormányzatok, 

akkor ebben az évben semmilyen hitelt nem vehet fel. Regisztráljunk-e egy bizonyos 

összeget, mert ha nem kapunk működési hitelt a fejlesztéseket akkor tudjuk megcsinálni, ha 

hitelt veszünk fel. Ha nem élünk vele, akkor nem élünk vele, az nem gond. Kérdés az összeg. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: 15 M Ft legyen. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: fel kell sorolni a fejlesztéseket. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: útfelújítás. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: így van, legyen benne útfelújítás. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: jó dolognak tartanám, hogy a lakosság részéről 

milyen fejlesztési igények volnának. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ehhez rövid a határidő. Minden napra bejön, amit 

muszáj megoldani és mindig elmaradt az árajánlat kérés.  
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Az Új utca vízhálózat kiépítésének II. üteme, sportöltöző felújítása fejlesztéseket be lehetne 

tenni. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: legyen benne a térfigyelő kiépítése. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: elsősorban olyan hitelt támogatnak, amely az önkormányzat 

kötelező feladat kötelező feladatainak ellátásához kapcsolódik. Az utak és az Új utcai 

vízhálózat beletehető. Figyelembe kell venni mihez van engedély vagy terv.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: utak és önkormányzati intézményi épületek, és abba 

sok minden beleférhet. Ami beírható és a feltételeknek megfelel, azt beírjuk, pontos összeget 

nem tudunk. 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 

 

39/2012 (III. 08.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Magyar Államkincstárnak fejlesztési célú hitel iránti igény bejelentéséről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fejlesztési célú 

hitel iránti igényt jelent be a Sárosd, Új utcai ivóvízhálózat II. ütemének 

kivitelezéséhez, a Sárosd, Fő utca felújításához, a sportöltöző felújításához. 

 Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát a Magyar 

Államkincstárnak küldje meg.  

 

 Határidő: 2012. március 15. 

 Felelős:  Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért azzal, hogy a március 23-ai 

rendezvényen résztvevő vendégek ebédjének költségét átvállalja az önkormányzat, kérem 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

 



 18 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

40/2012 (III. 08.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

vendégebédek költségeinek átvállalásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a március 23-ai 

rendezvényen résztvevő vendégek ebédjének költségét a 2012. évi 

költségvetésének terhére átvállalja. 

 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: esetleg a Farkas Gyula Napok vendégebédjéről is 

dönthetnénk. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: javaslom, hogy a testület bízza meg a polgármestert 

ennek a jóváhagyásával. Aki egyetért azzal, hogy a polgármester döntsön róla és a következő 

ülésen adjon tájékoztatást.  

 

A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett. 

 

Telek László képviselő: ismerősöm az egyik Tükröspusztán lévő vállalkozás tulajdonosa, aki 

elmondta, hogy szeretnének valamit csinálni az ottani vízrendszerrel. Vagy megcsináltatják a 

glóbuszt, vagy pedig ki kell vinni oda a vízvezetéket.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: egyszerűbb kutat fúrni, mint kivinni oda a vizet. 

 

Telek László képviselő: van ott kút. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: csak nincs engedélye, mert lehet, hogy nem volt 

rendben, nem olyan a víz minősége. 

 

Telek László képviselő: most hajlandóak áldozni rá a tulajdonosok, és megoldódna a 

vízgondja is a tükrösieknek. Az egyik fél az önkormányzat lenne, a másik fél azok a 

vállalkozók, akik ott vannak és a Fejérvíz Zrt. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az egészet meg kell terveztetni, biztos, hogy ki kell 

cserélni az összes csövet az ott lakóknál. Azért nem vette át a Fejérvíz Zrt., mert a 

rendszeresen vett vízminta eredményei nem voltak jók. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: bízzuk meg Telek László képviselőt a tükrösi 

vízrendszerrel kapcsolatos megbeszéléssel. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: mennyibe kerülne mindez? 

 

Telek László képviselő: van egypár verzió. Nekik mindenképpen víz kell. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: át fogja akkor adni a glóbuszt a Fejérvíz Zrt-nek? 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: nem adja át, mert akkor neki horribilis összeget 

kellene fizetnie a vízért. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: most van affinitás egy tükrösi vállalkozó részéről a 

vízrendszer rendbetételére, nem magunkra maradunk, és ha a lakosság vizet akar, akkor ők is 

szálljanak be a kiépítésbe. Az a probléma Tükrösön, hogy nagyon kevés lakó fizeti ki az 

elhasznált vizet. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: mi ezt a vállalkozót hívtuk megbeszélésre a tükrösi 

úttal kapcsolatban, megígérte, hogy jönnek, de azóta sem értek ide és akkor hátulról 

megkeresnek bennünket a vízzel kapcsolatban. Semmit nem tudunk róla, semmilyen 

információ nincs, csak az, hogy valamit kell csinálni a vízzel. Amikor ide küldik az anyagot, 

hogy miről lenne szó, akkor tudunk dönteni, vagy külön üljünk le velük ezt megbeszélni. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: ebben a helyzetben nem hiszem, hogy nekünk arra kell 

várni, hogy valaki ideküldje az anyagot. Mi 3 éve tudjuk, hogy ezzel a problémával 

szembesülünk. Ha a lakóknak azt mondják, hogy nem adnak nekik vizet, akkor mi zacskós 

vizet tudunk kivinni Tükröspusztára. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: mondják meg ők, hogy mit szeretnének. 

 

Telek László képviselő: nem fizetnek nekik vízdíjat, és az egész vízrendszer rossz. Vagy az 

ottani vízrendszert csináltatják meg, vagy pedig a faluból kiviszik Tükrösbe a vizet. Ebbe 

szálljon be az önkormányzat is, hárman meg tudnánk ezt oldani. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: partnerek vagyunk ebben, csak kérünk hozzá 

bővebb információkat. Fel kell méretni, hogy mindkét lehetőség kb. mennyibe kerül. 

 

Takács Istvánné képviselő: Telek László képviselő megbeszéli vele, hogy jöjjön el testületi 

ülésre. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nem testületi ülésen kellene erről tárgyalni. 

 

Takács Istvánné képviselő: arról volt szó, hogy Telek László képviselő hozzon össze 

bennünket, hogy leüljünk megbeszélni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: de hívjuk ide a Fejérvíz Zrt-t is. 

 

Telek László képviselő: a tükrösi vállalkozó mindenképp megcsinálja. Nekünk meg kellene 

lovagolni ezt. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az építési engedély köteles lesz, nem lehet rákötni 

csak úgy. 

 

Telek László képviselő: az ő szempontjából sokkal fontosabb a víz, mint az út. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: tudja garantálni, hogy a mindenkor ott lakók kapnak vizet?  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: össze kell párosítani az utat és a vizet. Azzal 

mindenki egyetért, hogy meg kell oldani a problémát. 
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Mrázik Sándor alpolgármester: úgy érzem, hogy ebben az esetben ugyan annyit kell előre 

lépni, mint amit mi most elvárunk ettől a vállalkozótól. Elmondta ezt a helyzetet Telek László 

képviselő, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy jöjjön ide alternatívával. Pénzt akar 

megspórolni magának, együtt akarja megcsinálni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: mindegyikünk azt mondta, hogy igen, meg kell 

csinálni ezt a beszélgetést. Nincs miről beszélni, amíg nem tudunk információkat. Azt is 

lehetett volna, hogy napirendi pont legyen, ha van valami információ. Szeretném elkérni az 

illető nevét és telefonszámát. 

 

 

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 Végh László 

 hitelesítő hitelesítő 

 

 


