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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  május  16-án  
17 órakor tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:Dunkl Gergely polgármester
Mrázik Sándor alpolgármester
Takács Istvánné képviselő (17.30-tól)
Telek László képviselő
Végh László képviselő (17.34-től)
Zsigmondné Kovács Margit képviselő

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző
Lasancz Zoltán sárbogárdi rendőrkapitány
Erdélyi Imre KMB
Fábián Antal KMB
Boros Zoltán Bűnügyi Osztályvezető
Bognár Endre Rendészeti Osztályvezető helyettes
Kovács Tibor Orbán Polgárőr Egyesület elnöke
Szarka Mihályné védőnő
Dr. Steer Katalin gyermekorvos
Dr. Koroknai Géza háziorvos
Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető

A lakosság részéről: 3 fő

Távol: Véningerné Bognár Krisztina képviselő

Az ülés megnyitása

Dunkl Gergely polgármester: köszöntöm a testületi  ülésen megjelenteket.  Megállapítom, 
hogy  a  képviselő-testület  határozatképes.  Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő  jelezte, 
hogy nem tud részt venni az ülésen. A meghívóban szereplő napirenden kívül van-e valakinek 
egyéb javaslata?

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: az egyebekben szeretnék szót kérni a közmunkások 
ellenőrzésével, a közmunkások megfelelő kijelölésével, kátyúzással, az I. orvosi rendelő és a 
mellette lévő ház közötti területtel kapcsolatban. A temetőőr pályázatról szeretnék érdeklődni. 
A pénzügyi bizottsági tag megkeresése ügyében mi történt? Sikerült-e megállapodásra jutni a 
12  lakásos  bérház  bérlőjével  a  magas  hátraléka,  kilakoltatása  ügyében?  Szeretnék  a 
Művelődési  Bizottság  elnökének  nevében  egy  javaslatot  tenni  a  bizottsági  keret 
megemelésére.  Az  iskolai  gondnok  munkanyilvántartásának,  túlóráinak  helyzetével 
kapcsolatban lennének kérdések, meglátásaim, illetve adataim.

Mrázik  Sándor  alpolgármester:  az  átadott,  folyamatban  lévő  ügyekről  szeretnék 
tájékoztatást kapni.
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Dunkl  Gergely  polgármester:  néhány  gondolatom  lenne  a  szabályzatokkal  kapcsolatos 
árajánlatokhoz.  Ezeken  túlmenően  szavazásra  teszem  fel  a  napirendi  pontokat  az 
elhangzottakkal kiegészítve.

A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.

Napirendi pontok:

1./ Sárbogárdi Rendőrkapitányság, Polgárőrség tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről.

2./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló komplex beszámoló megvitatása, 
elfogadása.

3./ Beszámoló az egészségügyi alapellátásban, a szociális ellátásban végzett munkáról.

4./  Jelentés  a  lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról,  valamint  tájékoztató  a  két  ülés 
között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról.

5./ II. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés elfogadása.

6./ Vagyongazdálkodásra vonatkozó tervezet megvitatása, elfogadása.

7./  Sárvíz  Kistérség  Társulási  Megállapodásának  módosítására  vonatkozó  előterjesztés 
megvitatása, elfogadása.

8./ Tornaterem garanciális javításával kapcsolatos tájékoztatás.

9./ Aktuális ügyek
A./ víziközmű vagyon vagyonkezelési szerződése
B./ bérkaszálásra vonatkozó díjak meghatározása
C./  Munkavédelemmel  kapcsolatos  szabályzatok  felülvizsgálatára  érkezett  árajánlatokról 

tájékoztatás
D./ szennyvízközmű vagyonkezelésbe adása
E./ Leader pályázathoz projektötletek megvitatása
F./ Nagyerdő forgalomkorlátozására vonatkozó javaslat

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)

Dunkl  Gergely  polgármester: Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Zsigmondné  Kovács  Margit  és 
Telek László képviselő-testületi tagokat javasolom. 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igennel, egyhangúlag elfogadta.
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1.
Sárbogárdi Rendőrkapitányság, Polgárőrség tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről

Dunkl Gergely  polgármester: mindenki  megkapta  az írásos anyagot.  Ezzel  kapcsolatban 
van-e kérdés? Megkérném a Rendőrkapitány Urat, hogy röviden ismertesse a beszámolót.

Lasancz  Zoltán  Sárbogárdi  Rendőrkapitány: szeretném  megköszönni  a  meghívást  a 
képviselő-testületi  ülésre,  és  gratulálok  Polgármester  Úrnak  a  megválasztásához,  mert 
személyesen  erre  még  nem  volt  alkalmam.  Többen  nem  ismerik  a  Sárbogárdi 
Rendőrkapitányság  vezetését,  ezért  eljött  az  ülésre  Boros  Zoltán  Alezredes  Úr a  Bűnügyi 
Osztály  vezetője,  aki  egyben  a  helyettesem,  Bognár  Endre  Főhadnagy  Úr,  a  Rendészeti 
Osztály vezetőjének helyettese, valamint a két körzeti megbízott, Erdélyi Imre törzszászlós és 
Fábián  Antal  őrmester  a  területnek  a  felelős  körzeti  megbízottjai.  A  beszámoló  elég 
részletesen tartalmazza a rendőrkapitányság illetékességi területét. Sárosdnak a főbb mutatóit 
is  tartalmazza  ez  az  anyag.  Ha  kérdés  merül  fel,  válaszolok  szívesen.  
A KMB-ak is szolgálatban vannak rendszeresen, és nagyon remélem, hogy ők rendszeresen 
láthatóak a településen, illetve a térségben szolgálatot teljesítő KMB-k. Sárosd is bekerült az 
országban  a  100  olyan  település  közé,  ahol  a  tavalyi  évben  a  Belügyminisztérium  által 
kiküldött  kérdőív  alapján  a  legrosszabb  kapcsolatnak  ítélték  meg  a  rendőrségnek  és  az 
önkormányzatnak kapcsolatát. Ebből kifolyólag úgy gondoltuk, és egyébként is biztosítjuk a 
térségben, hogy minél nagyobb idő és óraszámban szolgálatot teljesítsenek az itteni kollégák, 
és remélem, hogy így is van, hogy a KMB-ek rendszeresen megjelennek és érdeklődnek a 
képviselőknél, illetve a polgármesternél, hogy milyen jellegű problémák vannak. Azért volt 
meglepetés ez az értékelés, mert nem lehetett érzékelni, hogy ilyen jellegű probléma lenne az 
önkormányzat  és  a  rendőrség  között.  Remélem,  hogy  ezt  valami  félreértésnek  lehet  ezt 
betudni.  Az első négy hónap számszaki  adatai  alapján a tulajdon elleni  szabálysértések,  a 
bűncselekmények  felére,  harmadára  csökkent  vissza  a  tavalyi  ezen  időszak 
összehasonlításában. Remélem, hogy sikerül a kapcsolatot úgy kialakítani, és én ezen vagyok, 
és bíztatok mindenkit arra, hogy engem és a nap 24 órájában lehet hívni bármilyen jellegű 
dologban és a kollégáimat is. Több település polgármestere él is ezzel.

Mrázik Sándor alpolgármester: valóban jó, hogy van két KMB-unk és a rendőri jelenlét 
nagyobb óraszámban teljesült, mint az előző időszakban. A kommunikáció kétoldalú dolog. 
Nemcsak a rendőrségtől kell elvárni, hogy kommunikáljon, hanem az önkormányzattól is. A 
képviselők  nevében  is,  továbbra  is  igényt  tartanánk  egy  kötetlen  beszélgetésre,  amikor 
Önöknek  is  belefér  az  idejükbe.  Azok  a  problémák,  amik  a  községben  jelentkeznek,  és 
mindenki  a  saját  községében érzi  a problémát,  és  ez nemcsak a  rendőrség feladata,  hogy 
megoldja. Nagy szerepe van a re a törvénykezésnek és a jogszabályi háttérnek. Ha már ebbe a 
100  községbe  beleestünk,  akkor  a  testületnek  itt  az  ideje,  hogy ebből  erőt  kovácsoljunk. 
Polgármester  Úr  biztos  említeni  fogja  a  térfigyelő  kamerarendszer  pályázatot.  Gondolom, 
hogy a kapitány úr is és a kollégái is ebben messzemenőkig támogatni fog. Talán el kellene 
menni a végéig, még ha kell, akkor a Belügyminiszter Úrig is. Azon a megbeszélésen, ahol a 
KMB-tal részt vettünk, sok olyan elhangzott, ami ebbe kell, hogy majd erősítsen bennünket, 
illetve a polgárőröket. Az alatt a 3 hónap alatt, amiről felelősséggel nyilatkozni tudok, teljesen 
jó kommunikációs kapcsolat alakult ki az önkormányzat, a KMB és a rendőr kollégák között, 
akik itt szolgálatot teljesítettek. A sárosdi drog kérdés azt gondolom, hogy komoly, kardinális 
kérdés. Mi laikusok a drogfogyasztókat látjuk, halljuk. A rendőrség más szemszögből, más 
nézőpontból látja ezt a dolgot, mint mi. Jó pár éve jelen van a községünkben, de az elmúlt 
időszakban  elég  nagymértékben  szerepel  ez.  Egy  közös  testületi  munkával,  iskolával, 
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Gyermekjóléti Szolgálattal, a lakosság bevonásával, mert csak közös erővel lehet hatékonyan 
fellépni.

Dunkl Gergely polgármester: mióta a hivatalban vagyok a rendőrség fele a kommunikáció 
igen rugalmas. A KMB az első napon bejött, és kérdezte az elvárásaimat a kommunikációról. 
Úgy  gondolom,  hogy  az  élvonalat  képviselik  itt  Sárosdon,  és  szeretném  a  jövőben  úgy 
kialakítani,  hogy  elsősorban  a  helyi  szervekre  építve  esetleg  a  közbiztonságot  javítani. 
Köszönöm Erdélyi Imre KMB-nak, hogy bejön minden héten, második héten és tájékoztat 
arról, hogy mi történt a faluban és meg tudjuk beszélni, hogy milyen lépéseket tudunk tenni. 
Örülök,  hogy  a  térfigyelő  kamerarendszer  kiépítési  pályázathoz  gyorsan  adtak  támogató 
nyilatkozatot.  A pályázatot  beadtuk.  Felmerült  egy tájékoztatón,  hogy a jövőben nemcsak 
hatósági  személy,  hanem esetleg  polgárőr  is  megnézhetné  a  felvételeket.  Az  adatvédelmi 
törvény még nem követte  le  a  rendőrség nyilatkozatait.  Szeretném,  ha a  pályázat  sikerül, 
akkor hatékonyan tudjunk együtt dolgozni ezzel a rendszerrel. Ha bármiben tudunk segíteni, 
állunk rendelkezésre. A megfelelő közös együttműködéssel talán tudunk tenni a közbiztonság 
javítása érdekében. A térfigyelő kamerarendszert  rendszámfelismerő rendszerrel is ki lehet 
egészíteni. Abban kérnénk segítséget, hogy ennek mi a folyamata.

Lasancz  Zoltán  Sárbogárdi  Rendőrkapitány:  a  rendőri  jelenlét  változott  egy  kicsit, 
reméltem, hogy ezt fogom hallani. Kötetlen elbeszélgetésre bármikor nyitottak vagyunk, akár 
az  iskolában  is.  A  4  rendőrőrs  közül,  ami  korábban  működött,  Sárkeresztúr  székhellyel, 
hamarosan egy őrs működni fog. A reagálási idő még inkább le fog rövidülni.
A térfigyelő kamerarendszer pályázat sikerességében nagyon bízom, mert ez nagyon sokban 
segíti  a  munkánkat.  Már  Kálozon  és  Sárkeresztúron  is  a  polgárőrök  figyelik  a 
kamerarendszert.  Legelőször  az  kell,  hogy  működjön  a  rendszer.  Fel  lehet  ajánlani  a 
kamerarendszert  működtetésre,  használatra  a  rendőrség  felé,  és  akkor  fogunk  kötni  a 
polgárőrökkel egy együttműködési megállapodást. A polgárőrök nem másolhatják a felvételt, 
és nem nézhetik vissza, de a folyamatos figyelés lehetséges. Sajnos az a tapasztalat,  hogy 
időnként  előfordulnak  meghibásodások.  Az  a  lényeg,  hogy  ne  sokáig  legyen  inaktív  a 
rendszer. 
A rendszámfelismerő rendszer csak egy program kérdése, hogy működjön rajta. Ennek is az a 
folyamata, hogy kötünk egy megállapodást, miután felajánlja az önkormányzat hasznosításra. 
A  tulajdonos  továbbra  is  az  önkormányzat.  Írok  egy  átiratot  a  KEKKH-nak,  hogy 
hozzájárulunk,  hogy  rendszeresen  frissítésre  kerüljenek  az  adatok.  A  térfigyelő 
kamerarendszer a közlekedésre is jó hatással lesz, de mindenképpen ki kell plakátolni, hogy 
térfigyelő kamerarendszer működik a településen. 
A kötetlen beszélgetés a kábítószerrel kapcsolatos probléma megbeszélésre is alkalmas lenne. 
A Gyermekjóléti Szolgálattal, a pedagógusokkal, a polgárőrökkel, a szülőkkel közösen tudunk 
előrelépni. Nem vagyok benne biztos, hogy egy alapos megelőzés nem tenne-e jobbat, mint, 
hogy a BTK szankciót kellene alkalmazni. A kábítószer jelen van, tudjuk, de talán nem olyan 
sötét a kép. 5-6 ügyben sikerült tettenéréssel fiatalokat elfogni. A náluk lévő szerek a szakértő 
szerint egyik sem kábítószer,  ún. biofű. De ténylegesen a kábítószer is jelen van. Be kell, 
hogy vessünk mi is mindent ellene. Köszönöm a bíztató szavakat, látszik az elmozdulás és az 
akarat az együttműködésre. 

Takács Istvánné képviselő 17.30 órakor megérkezett.
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Dunkl  Gergely  polgármester:  a  beszámolóval  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése 
véleménye, javaslata? Nincs. Aki a rendőrségi beszámolót elfogadja, kérem kézfelemeléssel 
jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
1 fő nem vett részt a szavazásban

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

93/2013 (V. 16.) számú

H a t á r o z a t a

A Rendőrség beszámolójáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megvitatta  és 
elfogadta  Sárosd  Nagyközség  közbiztonsági  helyzetéről  szóló  beszámolót. 
Megköszöni a Rendőrkapitányságnak a 2012. évi munkáját.
Felhívja  a Polgármestert,  hogy a képviselő-testület  döntéséről  a Sárbogárdi 
Rendőrkapitányt a határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Lasancz Zoltán Sárbogárdi Rendőrkapitány, Boros Zoltán, KMB-k 17.32 órakor távoztak az  
ülésről.

Polgárőrség tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről

Dunkl Gergely polgármester: a Polgárőrség beszámolóját mindenki megkapta. Elnök Úrnak 
van-e kiegészítenivalója?

Kovács Tibor Orbán a Polgárőrség elnöke: nincs hozzáfűznivalóm a beszámolóhoz.

Dunkl  Gergely  polgármester: megoldható  lenne-e  egy  toborzás?  Kevesen  vannak  a 
polgárőrök és egyre nehezebb szolgálatot teljesíteni. 

Kovács Tibor Orbán a Polgárőrség elnöke: aki polgárőr akar lenni, és sikeres vizsgát tesz, 
nincs  akadálya  a  felvételnek.  Sok  tag  nem  készíttetett  igazolványt,  és  ez  kizárja  a 
Polgárőrségből.
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Végh László képviselő 17.34 órakor megérkezett.

Mrázik Sándor alpolgármester: az önkormányzat irányába van-e kérése, kérdése, amivel a 
Polgárőrség munkáját segíteni tudja?

Kovács Tibor Orbán a Polgárőrség elnöke: anyagi  támogatást  kérünk,  havi  10 E Ft-ot 
kértem az önkormányzati támogatásra beadott pályázatban üzemanyagra. A telefonköltséget 
eddig is az önkormányzat állta.

Dunkl  Gergely  polgármester:  a  pályázat  elbírálás  alatt  van.  Szeretném  megköszönni  a 
munkájukat, a külsős rendezvényeken végzett tevékenységüket is.

Kovács Tibor Orbán a Polgárőrség elnöke: próbálunk mindenhol helytállni.

Dunkl Gergely polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki 
elfogadja a beszámolót, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megköszönjük a Polgárőrség 2012. 
évi tevékenységét. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

94/2013 (V. 16.) számú

H a t á r o z a t a

A Polgárőr Egyesület beszámolójáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megvitatta  és 
elfogadja a Polgárőrség Sárosd Nagyközség közbiztonsági helyzetéről szóló 
tájékoztatóját. Megköszöni a Polgárőrség 2012. évi tevékenységét.
Felhívja a Polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Polgárőrséget 
a határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Kovács Tibor Orbána a Polgárőrség elnöke 17.37 órakor távozott az ülésről.
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2.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló komplex beszámoló megvitatása, 

elfogadása

Dunkl Gergely polgármester: a Jobb Otthon Alapítvány beszámolóját mindenki megkapta. 
Bozsák Barbarának van-e kiegészítenivalója?

Bozsák  Barbara  Jobb  Otthon  Alapítványtól: szóbeli  kiegészítést  nem  kívánok  tenni. 
Szívesen fogadom a kérdéseket, észrevételeket.

Dunkl Gergely polgármester: a jelzőrendszer használatáért kell térítési díjat fizetni?

Bozsák  Barbara  Jobb  Ottho  Alapítványtól: 2012-ben  kellett  ezért  térítési  díjat  fizetni. 
Most, aki bármi más szolgáltatást igénybe vesz, és aki 70 év feletti, annak ingyenes.

Takács  Istvánné  képviselő,  a  Szociális  Bizottság  elnöke: a  bizottság  megtárgyalta  a 
beszámolót és a családgondozóval kapcsolatos kiegészítéssel együtt  elfogadásra javasolja.  
A bizottságnak a  családgondozóval  szoros  a  kapcsolata.  Azt  kérjük,  hogy ne kelljen  más 
településre is átjárnia.

Bozsák Barbara Jobb Otthon Alapítványtól:  adminisztrálni jár át pénteken Seregélyesre. 
Ha van hely a dokumentációnak, nincs akadálya, hogy áthozza ide. A hétfői napokon szakmai 
megbeszélések vannak.

Dr. Steer Katalin gyermekorvos és dr. Koroknai Géza háziorvos 17.40 órakor megérkezett.

Takács  Istvánné  képviselő: nem  áll  rendelkezésre  internet  és  nyomtató  sem.  Lehetne 
könnyíteni a kolléganő munkáját?

Bozsák Barbara Jobb Otthon Alapítványtól: erre jelenleg az alapítványnak nincsen kerete. 
Tudjuk, hogy könnyebb, illetve hatékonyabb lenne a munka. Csak ez a megoldás van.

Takács Istvánné képviselő: a mi lakosaink úgymond hátrányt "élveznek".

Bozsák  Barbara  Jobb  Otthon  Alapítványtól: amint  erre  lehetőség  lesz,  természetesen 
megtesszük.

Dunkl  Gergely  polgármester: majd  a  jövőben egyeztethetünk  az infrastruktúra  ügyében, 
hogy valamilyen támogatást tudunk-e adni.

Bozsák Barbara Jobb Otthon Alapítványtól: az  is  nagy segítség lenne,  ha bejöhetne a 
családgondoz pl. 8-9 óra között és használhatna egy számítógépet és nyomtatót.

Takács Istvánné képviselő: ez nem biztos, hogy szerencsés. Külön helyiséget nem tudunk 
biztosítani, és lehet, hogy az ügyfél bizalmasat szeretne közölni vagy kérdezni.

Dunkl Gergely polgármester: megnézzük a támogatási lehetőségeket. 

Bozsák Barbara Jobb Otthon Alapítványtól 17.45 órakor távozott az ülésről.
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Dunkl  Gergely  polgármester:  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 a  Jegyző Asszony 
által előterjesztett 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

95/2013 (V. 16.) számú

H a t á r o z a t a

A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  előterjesztés 
alapján

- megállapítja,  hogy  a  2012.  évben  a  gyermekjóléti  alapellátások  a 
településen  biztosítottak  (gyermekjóléti  szolgálat,  óvodai-  iskolai 
napközi) voltak, a feladatellátás eredményes.

- elfogadja  a  2012.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok 
ellátásáról készült átfogó értékelést.

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: 2013. május 31.
Felelős: Dr. Hanák Mária jegyző

3.
Beszámoló az egészségügyi alapellátásban, a szociális ellátásban végzett munkáról

Dunkl Gergely polgármester: a Jobb Otthon Alapítvány szociális területen végzett munkáról 
szóló  beszámolójával  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése,  véleménye,  javaslata?  Nincs. 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

96/2013 (V. 16.) számú

Ha t á r o z a t a

Szociális munkáról szóló beszámolóról

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jobb 
Otthon” Alapítvány beszámolóját a szociális munkáról.

Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Háziorvosok beszámolója

Dunkl  Gergely  polgármester: az  írásos  beszámolót  mindenki  megkapta.  Van-e 
kiegészítenivalójuk?

dr. Steer Katalin gyermekorvos: elírás történt, mert nem 18, hanem 20 gyermek született.

dr.  Koroknai  Géza  háziorvos:  nem változott  a  háziorvosi  munka  beszámolója  az  előző 
évekhez  képest.  A  szűrővizsgálatokat  egyre  nehezebben  tudjuk  megvalósítani. 
Gyógyszergyári finanszírozással szoktuk megvalósítani. A körzetnek a csökkenése, illetve a 
lakosság csökkenése, illetve elöregedése ami látszik a beszámolóból. Ma került a kezembe a 
háziorvosi  rendszer  finanszírozásának  változására  a  tervezet.  2017-ig  1-1,2  %-os  évi 
emelkedésre lehet számítani.  Az ombudsmannak erre lépnie kell,  lépni fog. Ebben bízunk, 
egyébként teljesen reménytelennek látom a helyzetet a kormány részéről. Az önkormányzati 
támogatásra továbbra is  szükségünk van. Nagyon fontos lenne a váróban lévő bútornak a 
cseréje.  Fontos  lenne  a  riasztórendszernek  a  kiépítése.  Tavaly  már  szóba került,  már  egy 
árajánlatot is kaptunk, de teljesen nevetséges volt. Legfontosabb a parkolónak a biztonságossá 
tétele lenne, elsősorban a gyerekek miatt.

Mrázik Sándor alpolgármester: úgy tűnik a beszámolóból, hogy teljesen használhatatlan a 
korlátlift.  Az akadálymentesítés  során több szakember megnézte,  és nem lehetett  másképp 
megoldani, mint korlátlifttel. A településgondnok van megbízva a kezelésére.

dr. Koroknai Géza háziorvos: amikor szükség lett volna a korlátliftre, nem volt olyan eset, 
hogy ne akadt volna el a beteggel.

Dunkl  Gergely  polgármester: most  volt  a  felülvizsgálata,  és  a  jegyzőkönyv  szerint 
működőképes. 

Takács Istvánné képviselő: egyszerűbb, ha két erős ember viszi a beteget, mert biztonságban 
érzi magát.
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dr. Koroknai Géza háziorvos:  üresen működik a lift. Akkumulátorról működik, és ha egy 
beteget felvisznek meg le, akkor a következő betegnél elakad. Arra nem alkalmas, hogy 10 
embert felvigyen egymás után.

Dunkl Gergely polgármester: a  jövőben ezzel  mindenképpen foglalkozni  fogunk. Egyéb 
észrevétel, hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel, hogy a testület elfogadja a beszámolót.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

97/2013 (V. 16.) számú

Ha t á r o z a t a

Az egészségügyi alapellátás beszámolójáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
háziorvosok  egészségügyi  alapellátásban  2012.  évben  végzett  munkájukról 
szóló szakmai beszámolókat. 

Megbízza a polgármester a döntés közlésére.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Dunkl  Gergely  polgármester: a  II.  körzetre  vonatkozóan lesz  egy napirendi  pontunk az 
éppen aktuális helyzetről. Nem fogunk tudni döntést hozni.

dr. Steer Katalin gyermekorvos és Dr. Koroknai Géza háziorvos 17.58 órakor távozott  az  
ülésről.

Védőnői Szolgálat beszámolója

Dunkl  Gergely  polgármester: az  írásos  anyagot  megkapta  mindenki.  Van 
hozzáfűznivalójuk?

Szarka Mihályné védőnő: mindent leírtunk.

Dunkl Gergely polgármester:  voltam a Védőnői Szolgálatnál és beszéltem a védőnőkkel. 
Kértem, hogy mérjék fel az eszközigényüket, illetve írják le a terveiket, amit meg is kaptam. 
Szeretném majd, ha testület beszélne róla. Csavajda Renáta védőnő elhagy bennünket, ez az 
utolsó két nap, amit a körünkben tölt. Szeretném megköszönni az eddigi munkáját a testület 
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nevében.  A  továbbiakban  sok  sikert  kívánunk.  Megtettük  a  lépéseket  a  helyettesítéssel 
kapcsolatban. 

Takács Istvánné képviselő: 2012. november 1-től a finanszírozás 25 E Ft-tal nőtt, amit bérre 
és eszközre is lehet fordítani. Történt-e ebben egyeztetés?

Dunkl Gergely polgármester: folyamatban van. Fogunk találni erre megoldást. A védőnők 
beszámolójával  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése,  véleménye,  javaslata?  Nincs. 
Szavazásra teszem fel a beszámolókat.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

98/2013 (V. 16.) számú

Ha t á r o z a t a

Védőnői Szolgálat beszámolójáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Védőnői  Szolgálat  egészségügyi  alapellátásban  2012.  évben  végzett 
munkájáról szóló szakmai beszámolót. 

Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Szarka Mihályné védőnő és Csavajda Renáta védőnő 18.04 órakor távozott az ülésről.

4.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról

Dunkl Gergely  polgármester: az  írásos  anyagot  mindenki  megkapta.  Ezzel  kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése?

Mrázik Sándor alpolgármester: az előző ülésen hoztunk egy határozatot, hogy kérjük az 
óvoda fenntartóját, hogy az intézményben verekedő szülőket tiltsa ki az intézményből. Erre 
érkezett-e visszajelzés?
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Dunkl Gergely polgármester: igen,  azt  válaszolták,  hogy jogilag nem tehetik  meg,  hogy 
kitiltsák a szülőket az óvodából. Az óvónő és a szülők közötti kommunikációt biztosítani kell. 
A verekedő rokon tiltható ki, de nem élnek vele. Rendőrségi eljárás alatt van az ügy, ez elég 
nekik.

Dr. Hanák Mária jegyző: a Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának Vezetőjét 
megkerestem e témában. Olyan információt kaptam, hogy amennyiben megfelelő szabályozás 
rendelkezésre  áll,  a rendzavarók kitilthatók az intézményből.  Megfelelő szabályozáson azt 
kell érteni, hogy biztosítani kell a gyermek átvételét a szülőtől, biztosítani kell, hogy a szülő 
és az óvodapedagógus a gyermekről kommunikáljon, a szülőnek minden információt meg kell 
kapnia a gyermekéről. Amennyiben ezt a szabályozást elkészítik nincs akadálya a kitiltásnak. 
Az intézkedést nem az intézmény vezetőjének, hanem a fenntartónak kell megtennie.

Végh László képviselő: a közoktatási intézmény rendjét, struktúráját megzavaró cselekedetre 
az igazgató hozhat olyan rendeletet, hogy az intézményből kitilthatja a rendzavarót. Előzetes 
bejelentés alapján az intézményvezetővel tud beszélni a kitiltott szülő.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: erre  a  jogszabályi  háttérre  hivatkozva  kérjük  meg  a 
fenntartót, hogy ez alapján hozza meg a határozatát. Annak a két szülőnek nincs helye abban 
az óvodában. Egy óvodában megengedhetetlen, hogy verekednek a szülők.

Dunkl  Gergely  polgármester:  szavazásra  teszem fel,  hogy  továbbra  is  kérjük  azt,  hogy 
hozza  meg  a  szükséges  intézkedéseket  a  fenntartó  és  tiltsa  ki  a  verekedő  szülőket  az 
intézményből.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

99/2013 (V. 16.) számú

H a t á r o z a t a

Baptista Szeretetszolgálat ismételt felkérése

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten felkéri 
a Baptista Szeretetszolgálatot, mint a Napraforgó Művészeti Modell Tagóvoda 
fenntartóját,  hogy  a  jogszabályok  által  biztosított  lehetőségével  élve 
intézkedjen a verekedők intézményből történő kitiltásáról. 
Felhívja a Polgármestert, hogy a fenntartót a Képviselő-testület döntéséről a 
határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester
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Dunkl Gergely polgármester: a szkanderverseny balesetmentesen lezajlott. A későbbiekben 
is  támogassuk  ezeket  a  rendezvényeket.  Részt  vettek  elég  sokan  rajta.  A  sárosdiak 
minimálisan képviseltették magukat, mint néző. Történt egy kempo verseny is ezen a napon, 
nagyon jó visszhangja van. 
Az energetikai pályázatot elutasították, amit megfellebbeztünk. 
Kaptunk egy felszólítást a játszótérrel kapcsolatos pályázattal az uniótól. Nem volt rendben a 
pályázatot kivitelező cég, és az önerőt biztosító cég. 
A Sárosd, Bem u. 26. sz. alatti családi ház tetőjavításához 100 E Ft-ig tud hozzájárulni az 
önkormányzat, korábban ezt a döntést hozta a testület.  Érkezett egy árajánlat Tatár András 
ácstól a tetőjavítás munkadíjára, ami 38 E Ft-ról szól. 

Végh László képviselő: már a sokadik kört futjuk ez ügyben. 100 E Ft értékben a héjazatot 
biztosítjuk, azzal, hogy ameddig ennek az anyagnak tart a garanciája, addig nem fordulhat 
újból igénnyel az önkormányzathoz. Kovács Tibor Orbán különböző árajánlatokat adott be. 
Megint az eredeti állapotnál vagyunk. Az egyéb tetőjavítást nem gondoltuk volna bevállalni. 

Dunkl  Gergely  polgármester:  kifizetést  teljesítünk  100  E  Ft-ra  és  ha  ebből  megoldja  a 
tetőjavítást megoldja, ha nem, akkor nem.

Mrázik Sándor alpolgármester: azon van a hangsúly, hogy ha a héjazatra 20 év garanciát 
vállalnak, akkor 20 évig nem fordul az önkormányzathoz és az iskolához.  Minden évben  
10-20 E Ft-ért javítjuk a tetőt, ennek semmi értelme nincs.

Végh László képviselő: a 100 E Ft-ból az anyagköltség megvan.  Kovács Tibor Orbán is 
hozzáteszi ezt az összeget, és akkor ez a 38 E Ft-os munkadíjat bőségesen fedezi.

Mrázik Sándor alpolgármester: hozzá kell írni, hogy ez a testületnek a végső döntése.

Dunkl Gergely polgármester: 100 E Ft kifizetést teljesítünk, amennyiben vállalja írásban, 
hogy 20 évig  nem él  kártérítési  igénnyel,  és  ez  a  végleges  döntésünk.  Határidőt  kellene 
megállapítani, hogy ezt eldöntse.

Mrázik Sándor alpolgármester: mi itt megegyeztünk vele, azt fel tudja vállalni a testület.

Dunkl Gergely polgármester: a testület tartja magát az előző határozathoz.

Történt egy baleset a vasúton, ami polgárvédelmi feladatokkal is járt. Az utasoknak ellátást 
kellett biztosítani. Szeretném megköszönni, kiemelni a helyi tűzoltók munkáját. A Kisbíróban 
az önkormányzat nevében is megköszöntem nekik, hogy ott voltak. A Szociális Bizottsággal 
egyeztetve nyújtottunk egy 100 E Ft-os gyorssegélyt a gyászoló családnak. 
A tükröspusztai  ivóvízhálózat  kiépítésével  kapcsolatban  tárgyaltam Virág  Barnabás  Úrral. 
Ugyanúgy tartja magát az eddig vállaltakhoz. 500 E Ft-ot ad a beruházáshoz, ezt majd írásban 
is rögzítjük. Árokásó gépe nincs. A földmozgatásban tud segíteni.  Írásos ajánlat  még nem 
érkezett árokásó gép bérletére, de szóban tájékoztattak, hogy körülbelül 7000 Ft/óra kezelővel 
együtt.

Végh László képviselő: a seregélyesi Polgármesterrel kellene beszélni, mert nekik van egy 
saját tulajdonú árokásó gépük, hogy esetleg valamilyen kedvezményt tudnának-e adni.
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Mrázik  Sándor  alpolgármester: teljesen  egyetértek  a  javaslattal.  Seregélyesen  a 
vasúthálózat felújítása kapcsán megmaradt kőből 10 kocsinyit ajánlott fel nekünk Seregélyes 
Önkormányzata,  aminek  meg  fogjuk  találni  a  helyét.  Felajánlották,  hogy  fel  is  rakják 
üzemanyag  fejében.  Helyi  vállalkozókkal  a  fuvarral  kapcsolatban  érdeklődtünk,  viszont  a 
seregélyesi géppel nem lehet ütemesen rakodni. Lehet, hogy ebben a Tükröspusztai Kft. tud 
segíteni.  A  valós  számok  tükrében  Tükröspusztáig  a  Kft-vel  a  földmunkára  meg  lehet 
egyezni,  a  munkát  meg  lehet  feleztetni.  Kérem,  hogy lehetőleg  helyieket  keressünk  meg 
árokásó gép bérletével kapcsolatban.

Dunkl  Gergely  polgármester:  nem  kértem  konkrét  árajánlatot.  Helyi  vállalkozókkal 
szeretném én is megoldani.  Jelenleg nem megközelíthető a kő, ugyanis  víz áll  körülötte.  
A fuvarra az ajánlatát tartja Polgár Tamás. Egy-két utcában kátyúzásra lenne szükség.
Megtörtént a kapcsolatfelvétel a Magyar Közút Zrt-vel. A Perkátai út, a Fő út kátyúzása meg 
is történt. A faluközponttal kapcsolatban az volt a javaslatuk, hogy keressük meg a tervezőt és 
próbáljuk meg ezt a nagy tervet szétbontani és kis szakaszokban megterveztetni. Úgy néz ki, 
hogy kivitelezhetetlen, amit megterveztettünk. 
Voltak tájékoztatók,  társulási  ülések.  Az előző ülésen arról  volt  szó,  hogy próbáljuk meg 
egybevonni a szennyvizet a viziközművel. Felvettem a kapcsolatot a Fejérvíz Zrt-vel. Ebben 
választ  még  nem kaptam írásban,  telefonon  elmondták,  hogy nem lehetséges.  Módosítani 
kellene  a  határidőt  július  1-re  a  víziközmű átadással  kapcsolatban,  mert  január  1-től  nem 
tudják  átvenni.  A  víziközmű  átadás  szerződését  megküldték,  kivették  azokat  a  részeket, 
amiket kértünk. 
A Startmunkánál megkezdtük a fenéklapok gyártását. A járdalapok sablonja még nem készült 
el többszöri felszólításra sem. Elvileg nem probléma, csak az ütemezésben nem jól állunk. 
Kivitelezhető,  ha pl.  egy hét  múlva  készül  el  a  sablon.  Beszereztünk egy alkoholszondát, 
voltak is fennakadók. Kaptak még egy lehetőséget. Ha nem élnek vele, akkor meg kell tőlük 
válnunk. Sok panasz érkezett a közmunkásokkal kapcsolatban. Több helyen vannak, nehéz 
őket így ellenőrizni. Kicsit szigorítani kell. Volt, aki nem vette fel a munkát, tőle megváltunk. 
Voltak, akik közös megegyezéssel felmondtak.
A biztosítási szerződést elküldtük aláírva. Az elektromos eszközöket kellett felmérni, ezt is 
elküldtük, de nem kaptunk rá választ, de május 1-től van biztosításunk.
A  térfigyelő  kamerarendszerre  a  pályázatot  sikerült  beadni.  Egy  hiánypótlást  kérnek.  
Az E.ON nem adott árajánlatot és a kivitelező átvállalja ennek a megterveztetését. Várjuk a 
szerződést.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: akár  a  sárbogárdi  rendőrkapitánynál,  akár  a  megyei 
rendőrkapitánynál, ha a Polgármester Úr úgy ítéli meg, hogy van értelme, lobbizni kellene ez 
ügyben. Tavaly is pályáztunk, akkor se volt jobb a közbiztonsági helyzet, csak akkor erősebb 
volt az a politikai lobbi oda, ahova kerültek ezek a kamerák.

Dunkl Gergely polgármester: természetesen. Csatoltam a pályázathoz a rendőrség támogató 
nyilatkozatát. Telefonon tájékoztattam a területi országgyűlési képviselőnket, hogy adtunk be 
ilyen pályázatot.
A Kisbíró kiadásra került. Köszönöm a civil szervezeteknek, akik kitöltötték az újságot.
A Steer Doktornő konkrét ajánlatot  nem tett  az I.  orvosi körzet működtetésére.  Vállalja a 
működtetést,  az ajánlat  megtétele  folyamatban van. Leültünk tárgyalni  a Koroknai Doktor 
Úrral is a szerződésről.  Nem kaptunk még semmilyen szakmai támogatást  a Tisztifőorvos 
úrtól. Az ezzel kapcsolatos napirendi pontot nem tudjuk ma tárgyalni.
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Az iskolánál, a tornaterem mögött elkészült a kapu. Felhívtam a figyelmét a rendőrségnek, 
hogy  tájékoztassák  azokat,  akik  átjáróként  használták  az  udvart,  hogy  magánlaksértést 
követnek el, ha illetéktelenül jönnek-mennek az iskola területén.
Vízmegtakarítással kapcsolatos felmérés volt, és adtak árajánlatot.
Hajdók Gyöngyit nem sikerült megkeresnem a Pénzügyi Bizottsági tagsággal kapcsolatban.

Takács Istvánné képviselő: a Rákóczi utcai járólap cserénél fontos annyi embernek ott állni?

Dunkl Gergely polgármester: voltam kint ellenőrizni, nekem is feltűnt. Beszéltem erről a 
Jegyző Asszonnyal. Átvette az irányítását a felügyeletem alatt, egymást tájékoztatjuk, hogy 
mi  történik.  Azért  állnak,  mert  a  kátyúzást  nem tudják  folytatni,  át  kell  csoportosítani  és 
vártuk a járdalap sablont, annak a gyártására 3 személy kell. Volt egy-két aktív dolgozó, akik 
bevállalták,  mivel  nincs  meg  a  járdalap,  hogy tovább  dolgoznak,  4-5  óráig  folyamatosan 
gyártják a fenéklapokat,  mert  ennek a felhasználása  folyamatosan történik.  Később tudták 
elkezdeni az időjárási viszonyok miatt. Lépni fogunk ebben az ügyben.

Takács Istvánné képviselő: esetleg át lehetne csoportosítani őket, máshol is van árokásás.

Dunkl Gergely polgármester: igen, ez meg fog történni a jövő héten.

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: többen panaszkodtak arra, hogy a közmunkások a 
temetőben fociztak. Ezt kegyeletsértésnek tartom. Nagyon jónak tartják, hogy ott vannak, ha 
dolgoznak, csak a felügyeletüket meg tudjuk-e oldani:

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  Start  Munkaprogramra  kiírt  pályázat  leszűkítette  az 
átcsoportosítás  lehetőségét.  A  mostani  egy  vis  maior  helyzet.  Természetesen  át  lehet 
csoportosítani,  amit  írásban  kell  jelezni  a  Munkaügyi  Központ  felé.  Ha  kint  vannak  a 
temetőben és fociznak, az valóban kegyeletsértés. Ezeknél az embereknél 70 % az elvárható 
teljesítmény  a  normatíva  alapján.  Ez  a  program arról  szól,  hogy  azok,  akik  régóta  nem 
dolgoznak, visszakerülhessenek a munka világába, otthon a család, a gyerekek lássák, hogy az 
apa, anya elmegy dolgozni. Több területen folyik a munka, e mellett a hivatali dolgokat is kell 
tenni.  A mi képviselői  felelősségünk is nagy,  ha be vagyunk avatva a problémákba.  Meg 
tudjuk tenni, hogy egy picit rendet tegyünk. 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: a jelenlegi településőr kiválasztása milyen alapon 
történt,  szintén  a  közfelháborodás  miatt.  Nem  látja  el  a  feladatát,  nem  megfelelő 
személyiségű. Szeretném kérni ennek a megváltoztatását.

Dr. Hanák Mária jegyző:  a településőr kiválasztása az FHT-sok közül történt.  Megvan a 
lehetőség arra,  hogy ha nem felel meg a munkavégzése, fel lehet mondani a jogviszonyát. 
Ezután azonban 3 évig nem fog ellátást kapni. Június 15-ig van lehetőség a foglalkoztatására. 
Ő a hagyományos közfoglalkoztatásban szerepel, nem a Start Munkában. 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: ha legközelebb településőrt választunk, ki lehetne 
kérni a mi véleményünket, vagy akár a gyermekvédelmi felelős véleményét.

Mrázik Sándor alpolgármester: ez nem a hagyományos  értelemben vett  foglalkoztatás.  
Ez olyan perifériára került emberek foglalkoztatása, akiknek kenyérre sem lesz pénzük. Lehet, 
hogy  nem  egy  ilyen  jellegű  személyt  kellett  volna  erre  a  munkára  találni,  de  nem  kell 
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összekeverni ezt a foglalkoztatást a munkahelyteremtéssel. Van egy bizonyos fokú rendező 
elv, azt lehet foglalkoztatni, aki a Munkaügyi Központ nyilvántartásában szerepel. 

Dr. Hanák Mária jegyző: az FHT-sok között  kerestünk olyat,  aki a 30 napot 1 év alatt 
ledolgozza, hogy ne szűnjön meg a támogatása. A településőrt a kolléganőkkel választottuk, a 
nyilvántartás  alapján.  Nem csak a gyalogátkelőhelyek körüli  intézkedés  a feladata,  hanem 
járja a települést és az elhanyagolt területeket írja fel, jelzi a Hivatalban. Ezen kívül- mivel 
nincs hivatalsegédünk- a postát is Ő viszi. Itt is volt egy-két gond, de amikor elmagyaráztuk, 
hogy mit kell tenni, onnantól meg vagyunk elégedve a munkájával. Ha a Képviselő Asszony 
látta,  hogyan végzi  a  munkáját  a zebráknál,  miért  nem állt  meg és mondta,  hogy hogyan 
kellene csinálni? Vagy miért nem jelzett előbb a Hivatalban?

Takács Istvánné képviselő: beszéltem vele és kértem, hogy mit,  hogyan kellene csinálni, 
már kezd bátorodni.

Dunkl Gergely polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? 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

100/2013 (V. 16.) 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. 

5.
II. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés elfogadása

Dunkl Gergely polgármester: ezt a napirendi pontot később tárgyalnánk.
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6.
Vagyongazdálkodásra vonatkozó tervezet megvitatása, elfogadása

Dunkl Gergely  polgármester: az  írásos  anyagot  mindenki  megkapta.  Ezzel  kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Aki elfogadja a vagyongazdálkodási tervet, 
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

101/2013 (V. 16.) számú

H a t á r o z a t a

közép-és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
közép-és  hosszútávú  vagyongazdálkodási  tervét  az  előterjesztés  szerinti 
tartalommal-  elfogadja.  A  vagyongazdálkodási  terv  a  határozat  mellékletét 
képezi.

7.
Sárvíz Kistérség Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztés 

megvitatása, elfogadása

Dunkl  Gergely  polgármester: mint  a  társulásban  résztvevő  önkormányzatnak  el  kell 
fogadnunk a Társulási Megállapodás módosítását. Az önkormányzati törvény változása miatt 
szükséges pontokkal kellett kiegészíteni és nincsenek hatályban a változott törvények. Volt 
egy előzetes egyeztetés,  valamint  a társulás tárgyalt  róla.  Ebben most  még szerepel,  hogy 
inkasszózhatták  volna  a  számlánkat.  Én  nem  tartottam  igazságosnak  és  a  javaslatomat 
elfogadta a többi önkormányzat polgármestere is. Így újabb módosítás történt m. Megmarad, 
de nem köteleznek a meghatalmazás aláírására. A szavazati jogok is másként fognak alakulni. 
December  31-ig  fogja  üzemeltetni  a  társulás  a  családi  napközit.  Jelenleg  nincs  rá  igény 
Sárosdon.
Benyújtottak egy kérelmet a pedagógiai szakszolgálatra vonatkozóan. Szeretném, ha tárgyalná 
ezt a Pénzügyi Bizottság. Visszamenőlegesen nyújtottak be igényt 2011. évre. Határidőt nem 
szabtak. 2012. évi még úgy-ahogy elfogadható lenne, de 2011-re nem.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: nekünk  nem  a  társulással,  hanem  a  Seregélyessel,  az 
iskolával  van  egyeztetnivalónk.  Meggondolandó,  hogy  2011-re  fizessünk.  Volt  egy 
zárszámadás, egy könyvvizsgálat.
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Takács Istvánné képviselő: volt valami pénzmaradványunk a kistérségben.

Dunkl Gergely polgármester:  102 E Ft tartozásunk volt.  Tagdíjat  nem fizettünk, de már 
kifizetésre került.
Szavazásra teszem fel a Társulási Megállapodás módosítását.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

102/2013 (V. 16.) számú

H a t á r o z a t a

SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  SÁRVÍZ 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának IX. számú módosítására vonatkozó 
előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:

I.

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete  a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi 
Társulás – Tácon, 2004. június 24.-napján kelt  – Társulási  Megállapodását  (továbbiakban: 
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja, mely a IX. számú módosítás: 

1. A Megállapodás  I/1.3.  pontja  kiegészül  „a  „Magyarország  helyi  önkormányzatairól” 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – továbbiakban: Mötv. – szabályai szerint működik.” 
mondatrésszel, továbbá az alábbi 1.4. ponttal:

„1.4. A Társulás tagjai a IV. pontban foglalt  feladataikat a jövőben is együtt  kívánják 
teljesíteni,  melyre  tekintettel  2013.  június 30.-napjával,  mint  kezdő  hatállyal  az 
Mötv.  87. § - 95. §-ai  alapján a Társulási  Megállapodás Mötv. rendelkezéseivel 
összhangot teremtő szabályokat módosítják annak rögzítésével, hogy

1.4.1. a Társulás tevékenysége jogfolytonos,
1.4.2. a Társulás elnevezése, tagi összetétele változatlan.
1.4.3. a Társulás keretében ellátott közös feladatvégzés is jogfolytonos.”

2. A Megállapodás I/3. pontja kiegészül a „23622 fő (2013. január 1-i adatok szerint)” 
szövegrésszel.

3. A Megállapodás I/4. pontja kiegészül a „2013. január 1-i adatok szerint” szövegrésszel, 
továbbá a 4.1.-4.9. pontokban a tagi önkormányzatok népesség adatai is a 2013. január 
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1-jei  népességadatokra  módosulnak,  valamint  a  4.5.  pontban  Sárosd  Nagyközség  új 
polgármestere: „Dunkl Gergely”. 

4. A Megállapodás I/7. pontban az „elnökhelyettese” mondatrész hatályát veszti, helyébe 
az „alelnöke”,  továbbá a „Társulás Tanácsa által  megbízott  polgármester” helyébe  a 
„korelnöke” mondatrész lép. 

5. A  Megállapodás  I/8.2.  pontja  kiegészül  az  „önálló  adószámmal  és”  mondatrésszel, 
valamint az alábbi bekezdéssel:
„A Társulás pénzintézeti számlaszáma: 
Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-13740366”

6. A  Megállapodás  I/8.3.  pontjának  második  bekezdése  kiegészül  a  „mely  ellátja  a 
Társulás pénzügyi gazdálkodási feladatait is” mondatrésszel.

7. A  Megállapodás  I/9.1.  pontja  kiegészül  a  „nonprofit  szervezet  és  egyéb  szervezet” 
mondatrésszel, továbbá a „biztosítja” helyébe a „biztosíthatja” mondatrész lép.

8. A Megállapodás I/10. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe „A Társulás önálló 
helyi önkormányzati költségvetési szervet nem tart fenn.” szövegezés lép.

9. A Megállapodás I. fejezete kiegészül az alábbi 12. ponttal:

„12. A Társulás székhely Önkormányzata: Aba Nagyközség Önkormányzata 
8127 Aba, Rákóczi utca 12.”

10. A Megállapodás II/1. pontja kiegészül a „településfejlesztés” feladatkörrel,  továbbá a 
„közművelődés”,  „katasztrófavédelmi  polgári  védelmi  és  tűvédelmi  feladatok”, 
„közrendi és közbiztonsági feladatok, és a „pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatok” 
bekezdések hatályukat vesztik.

11. A  Megállapodás  IV/1.  pontja  kiegészül  a  „Településfejlesztési  feladatok:” 
megnevezéssel, továbbá az alábbi második bekezdéssel:

„A  társult  Önkormányzatok  kölcsönösen  rögzítik,  hogy  a  „területfejlesztésről  és  a 
területrendezésről” szóló 1996. évi XXI. tv. 5. § g) pontja és 1. számú mellékletében 
meghatározott abai területfejlesztési-statisztikai kistérséget – továbbiakban: kistérség – 
alkotják.”

A Megállapodás IV/1., 1.2., 1.3., 1.3.1., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.8., 1.3.9., 1.3.10., 1.3.11., 1.4., 
1.4.1. és 1.9. pontjai hatályon kívül helyezése megszűnik, a IV/1. pont első bekezdése 
szövegezése  a  „területfejlesztési  feladatkörben”,  „azok  területfejlesztési  társulásai” 
mondatrészei  kivételével,  az  1.2.  pontja  szövegezése  „az  önkormányzatok 
területfejlesztési  társulásaival,  a  kistérségben” mondatrész  kivételével,  az  1.8.  pontja 
szövegezése az „és más a területfejlesztésben érdekelt” mondatrész kivételével, s az 1.9. 
pont a „területfejlesztési” mondatrész kivételével ismételten hatályos, továbbá az 1.3.9. 
pont kiegészül a „Megkeresése esetén” mondatrésszel,  az 1.3.10. pontja kiegészül az 
„Együttműködhet a Fejér Megyei Önkormányzattal.” mondattal, valamint az 1.9. pont a 
„településfejlesztési” mondatrésszel.
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12. A  Megállapodás  IV/2.6.  pontja  pontja  kiegészül  „A  SÁRVÍZ  Kistérségi  Központi 
Orvosi Ügyelet működtetése.” mondattal, továbbá a IV/2. pont kiegészül az alábbi 2.22. 
ponttal:

„2.22. A Társulás tagi Önkormányzatai  által alapított SÁRVÍZ Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó  és  Egészségügyi  Szolgáltató  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  által 
üzemeltetett  Járóbeteg  Szakellátó  Központ  működési  időpontjától  kezdődően a 
Társulás  a  településekről  a  betegek  beutazása  megkönnyítése  érdekében  a 
tulajdonát  képező  közösségi  busz  üzemeltetése  keretében  annak  igénybevételi 
lehetőségét  biztosíthatja.  A  közösségi  busz  igénybevételére  vonatkozó 
Megállapodás(ok) megkötésére a Társulási Tanács jogosult.”

13. A Megállapodás IV/3.17. pontja kiegészül az alábbi alpontokkal:

„3.17.1. A Társulás a közös szociális alapellátási feladatokat a „Jobb Otthon” Szociális 
és  Egészségügyi  Ellátásért  Alapítvánnyal  határozatlan  időtartamra  kötött 
ellátási szerződés útján végzi.

3.17.2. 2013.  július  1.-napjától  kezdődően  a  közös  feladatellátás  azon  időpontig 
valósul meg, amíg az érintett önkormányzatok, vagy a részvételükkel létrejövő 
Mötv.  87.  §-a  szerinti  jogi  személyiségű  társulás  a  tevékenység  végzésére 
jogerős működési engedéllyel nem rendelkezik.”

14. A Megállapodás IV/4. pontja kiegészül az alábbi 4.9. ponttal:

„4.9. A gyermekjóléti szolgáltatási feladat közös ellátási módja, s időtartama azonos a 
3.17. pontban foglaltakkal.”

15. A Megállapodás IV/6. pontjában a 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 
6.13., 6.15., 6.16. és 6.18. pontok hatályukat vesztik.

16. A Megállapodás IV/11. pontja hatályát veszti

17. A Megállapodás IV/12. pontjában a 12.1. és 12.6. pontok hatályukat vesztik.

18. A Megállapodás IV/13. és IV/14. pontok még hatályos alpontjai hatályukat vesztik. 

19. A Megállapodás IV/15. pontjában a 15.1. pont hatályát veszti. 

20. A Megállapodás  IV/16.  pontban  a  „IV/2.-IV.15.”  pontokra  való  hivatkozás  hatályát 
veszti, helyébe a IV/1.-IV/4., IV/6.-IV/15.” pontokra történő hivatkozás lép.

21. A Megállapodás V/1.1. pontja múlt időre módosul, a „mondják” mondatrész helyébe a 
„mondták” mondatrész lép. 

22. A  Megállapodás  V/1.3.  pontjában  a  „bármikor  lehet,  melyhez  valamennyi  társult 
önkormányzat  képviselő-testületének  minősített  többségű  hozzájáruló  döntése 
szükséges” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a X. Fejezetben foglaltak szerint lehet” 
mondatrész lép.
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23. A Megállapodás V/2.1. pont első bekezdésében a „kilépésre, felmondásra”, valamint „a 
naptári  év  utolsó  hónapjával”  mondatrészek  hatályukat  vesztik,  utóbbi  helyébe  az 
„évente június 30.-napjával, avagy december 31.-napjával” mondatrész lép. Ugyanezen 
pont második bekezdésében a „Társulás tagjaival” mondatrész hatályát veszti, helyébe a 
„Társulási Tanáccsal” mondatrész lép.

24. A Megállapodás V/2.2. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:
„A  Társulás  tagjai  megállapodnak  abban,  hogy  nem  szüntethető  meg  a  tagsági 
jogviszony  kiválással  mindaddig  a  2.1.  pontban  rögzített  jogcímen,  amíg  a  tag  a 
Társulással  szemben fennálló  lejárt  tartozását  nem rendezi,  továbbá ha a  Társulás  a 
kiválni  kívánó  tagi  Önkormányzat  általi  feladat  átadására  tekintettel,  mint 
kedvezményezett  támogatásban  részesült,  s  még  a  kötelező  üzemeltetési,  fenntartási 
időtartam nem járt le.”

25. A Megállapodás V/2.3. pontja kiegészül a „továbbá” mondatrésszel.

26. A Megállapodás V/2.4.3. pontjának első bekezdésében a „Társulás tagjainak több mint 
fele” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Társulási Tanács” mondatrész lép, továbbá 
az  utolsó  bekezdésében  „a  naptári  év  utolsó  napjával”  mondatrész  hatályát  veszti, 
helyébe „a Társulási Tanács határozatában meghatározott – hónap utolsó napjára szóló 
– időpontban” mondatrész lép.

27. A  Megállapodás  V/3.3.  pontjában  a  „Munkaszervezete”  mondatrész  hatályát  veszti, 
helyébe a „munkaszervezeti feladatait ellátó Abai Polgármesteri Hivatal” lép. 

28. A  Megállapodás  V/4.1.  pontjában  az  „elnökhelyettesei”  mondatrész  hatályát  veszti, 
helyébe az „alelnöke” mondatrész lép, továbbá a „szakmai, az ágazati közszolgáltatási 
feladatokat előkészítő szakmai és eseti bizottsága(i)”, „a Társulási Tanács irányító és 
stratégiai munkáját előkészítő jegyzői kollégium” mondatrészek hatályukat vesztik.

29. A Megállapodás V/5.2. pontjának szövege hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés 
lép:

„A  társult  Önkormányzatok  Képviselőtestületei  megállapodnak  abban,  hogy  a 
Képviselőtestületek  a  Társulási  Tanácsba  az  Önkormányzatok  mindenkori 
polgármesterét delegálják.”

30. A Megállapodás V/5.3. pontja hatályát veszti, továbbá az 5.4. pont szövegezése helyébe 
az alábbi szöveg lép:

 „A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy az őt 
helyettesítő  alpolgármester,  vagy  az  adott  település  képviselőtestületének  a 
polgármester  helyettesítésének  rendjéről  szóló  döntésében  meghatározott 
képviselőtestületi tag.

A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselőtestületi tag jogai és kötelességei 
azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog 
gyakorlásához a résztevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.”
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31. A Megállapodás  V/5.5.  pontja  kiegészül  „az  Mötv.  mindenkor  hatályos  jogszabályi 
rendelkezései, illetve” mondatrésszel, valamint a „meghatároz” kifejezés többes számra, 
azaz „meghatároznak” kifejezésre módosul.

32. A Megállapodás V/5.6. pontjában az „elnöki feladatait ellátó a polgármester hivatali” 
mondatrész  hatályát  veszti,  helyébe  a  „munkaszervezeti  feladatait  ellátó  Abai 
Polgármesteri Hivatal” mondatrész lép.

33. A Megállapodás V/5.8. pontja kiegészül az alábbiakkal:

„A Társulási  Tanács  az  alakuló  ülésén  megválasztja  a  Társulási  Tanács  elnökét,  az 
alakuló, avagy az azt követő első ülésen elfogadja:

5.8.1. a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát,
5.8.2. megválasztja az alelnököt,
5.8.3. s a pénzügyi bizottsága tagjait.”

34. A Megállapodás  V/6.3.  pontja kiegészül  a „valamint  ellátja  a Társulás működésével 
kapcsolatos  kiadmányozási,  kötelezettség-vállalási  és  utalványozási  feladatokat. 
Távolléte,” mondatrésszel, továbbá „a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározottak  szerint  az  erre  kijelölt  elnökhelyettes”  mondatrész  hatályát  veszti, 
helyébe „az alelnök, együttes akadályoztatás esetén a korelnök” mondatrész lép.

35. A Megállapodás V/7. pontja címében az „Elnökhelyettesei” megnevezés hatályát veszti, 
helyébe az „Alelnöke” megnevezés lép, továbbá a 7.1. pontjában a „két elnökhelyettest” 
megnevezés  helyébe  az  „alelnököt”  megnevezés  lép,  a  7.2.  pontjában  szintén  az 
„elnökhelyettes” megnevezések „alelnök” megnevezésre módosulnak. 

36. A Megállapodás V/8. és V/9. pontjai hatályukat vesztik.

37. A Megállapodás V/10.4. pontjában „a Tkt. 12. § (3) bekezdése értelmében” mondatrész 
hatályát veszti. 

38. A Megállapodás V/11., V/12. és V/13. pontjai hatályukat vesztik. 

39. A Megállapodás V/14.2.2. pontja ismét hatályos, a 14.2.3. pont szövegezése „a megyei 
területfejlesztési  tanács  munkaszervezetével,  a  regionális  fejlesztési  ügynökséggel,  a 
kistérségi megbízottakkal,” szövegrész kivételével ismét hatályos.

 
40. A Megállapodás V/14.2.7. pontjában a „Hivatalt vezető jegyző – továbbiakban: Jegyző 

– által írásban kijelölt köztisztviselő(k)” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Hivatal 
gazdasági vezetője” mondatrész lép. 

41. A  Megállapodás  V/14.3.2.  pontjában  a  „melyeket”  mondatrész  egyes  számra,  azaz 
„melyet” mondatrészre módosul,  továbbá „a Társulás éves költségvetési tervezetének 
ismeretében  a  felek  felülvizsgálnak,  s  közösen  módosítanak”  mondatrész  hatályát 
veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép: „a Társulási Tanács az éves költségvetéséről 
szóló  határozatában  külön  tételként  határoz  meg  az  Abai  Polgármesteri  Hivatal,  s 
irányító  szerveivel  történt  közös  egyeztetést  követően.  A  megállapodás  évenkénti 
módosítása nem szükséges, a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatokra biztosított 
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költségösszege  megállapítását  tartalmazó  éves  költségvetési  határozata  azonban  a 
Megállapodásnak évenként emelkedő számsorrendű mellékleteit képezik.”

42. A Megállapodás V/14.9. pontjának utolsó bekezdése 14.9.1. számozást nyer, valamint 
kiegészül az alábbi 14.9.2.-14.9.3. pontokkal:

„14.9.2. A családi napközi hálózatot a Társulás 2013. július 1.-napjától jogfolytonosan 
változatlanul fenntartja.

14.9.3. A családi  napközi  hálózat  működési  területe  a  Társulás  teljes  közigazgatási 
területére  kiterjed  azzal,  hogy  a  családi  napközi  üzemeltetés  körében  a 
normatíván felüli esetleges többletköltségek viselésére a Társulás egyéb szabad 
pénzeszközeinek erejéig a Társulás köteles.”

43. A Megállapodás  VI/1.2.  pontja  kiegészül  az  alábbi  mondattal:  „A Társulási  Tanács 
ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.”

44. A Megállapodás  VI/1.3.  pontjában a „– napirendet  tartalmazó – indítványára,  annak 
kézhezvételét  követő 15 napon belül,  továbbá a Fejér Megyei  *******Közigazgatási 
Hivatal  Kormányhivatal  vezetőjének  kezdeményezésére,  szintén  annak  kézhezvételét 
követő  15  napon  belül,”  mondatrész  hatályát  veszti,  helyébe „a  Társulás  pénzügyi 
bizottságának,  továbbá  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  vezetőjének  az  ülés 
összehívásának indokát tartalmazó indítványára annak kézhezvételét követő 15 napon 
belül  az  ülés  indokának,  időpontjának,  helyszínének  és  napirendjének 
meghatározásával.” mondatrész lép.

45. A  Megállapodás  VI/1.4.  pontjában  az  „elnökhelyettes”  megnevezés  helyébe  az 
„alelnök” megnevezés, továbbá a „helyettesítéssel megbízott tagja” mondatrész helyébe 
a „korelnöke” megnevezés lép.

46. A Megállapodás  VI/1.7.1.  és  1.7.2.  pontok szövegezése hatályát  veszti,  helyükbe az 
alábbi szövegezés lép, kiegészülve az 1.7.3. ponttal:

„1.7.1. zárt  ülést  tart  összeférhetetlenségi,  kitüntetési  ügy  tárgyalásakor,   valamint 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

1.7.2. zárt  ülést  tart  az  érintett  kérésére  választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői 
megbízás  adása,  annak  visszavonása  és  állásfoglalást  igénylő  személyi  ügy 
tárgyalásakor;

1.7.3. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa 
kiírt  pályázat  feltételeinek  meghatározásakor,  a  pályázat  tárgyalásakor,  ha  a 
nyilvános tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
Polgármesteri  Hivatalt  vezető  jegyző,  s  az  Mötv.  46.  §  (3)  bekezdésében 
meghatározott további személyek lehetnek jelen.”

47. A Megállapodás VI/1.8. pontjának első bekezdésében az „Ötv-nek” mondatrész hatályát 
veszti,  helyébe  az  „Mötv.-nek”  mondatrész  lép,  a  „vonatkozó”  mondatrész  hatályát 
veszti, helyébe az „52. § (1) bekezdésében meghatározott” mondatrész lép, valamint ez 
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a bekezdés kiegészül  „a munkaszervezeti feladatokat ellátó Abai Polgármesteri Hivatalt 
vezető jegyző”, az „egy”, a „mint jegyzőkönyv hitelesítő” mondatrészekkel, továbbá „A 
zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.” mondattal.

Az 1.8. pont második bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi bekezdés lép:

„A  jegyzőkönyvet  a  Társulási  Tanács  elnöke  az  ülést  követő  tizenöt  napon  belül 
megküldi a törvényességi felügyeletet gyakorló Fejér Megyei Kormányhivatalnak.”

48. A Megállapodás VI/1.9.1. pontjában az „és” kötőszó, valamint az 1.9.2. pontja hatályát 
veszti,  továbbá  az  1.9.  pont  kiegészül  az  alábbi  mondattal:  „A  határozatképességet 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni.”

49. A  Megállapodás  VI/1.11.1  pontban  az  „5”  tagra  vonatkozó  meghatározás  hatályát 
veszti, helyébe az „annyi” mondatrész lép, továbbá az 1.11.3. pont szövegezése hatályát 
veszti,  helyébe  az alábbi szövegrész lép:   „melynek hiányában a Társulási  Tanács a 
javaslatot elutasítja.”.

50. A Megállapodás VI/1.12. pontjában a „6” tagra vonatkozó meghatározás hatályát veszti, 
helyébe „5” tagi meghatározás lép. Az 1.12.1. pontban „a jelen lévő tagok szavazatainak 
kétharmadát,” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a Társulásban részt vevő tagok által 
képviselt települések lakosságszámának a felét, melynek hiányában a Társulási Tanács a 
javaslatot elutasítja.” mondatrész lép, továbbá az 1.12.2. pont hatályát veszti.

51. A Megállapodás VI/1.13.4. pont kiegészül az „alapítása esetén az” mondatrésszel, az 
1.13.5.  pont  kiegészül  az „– annak keretében a  tagdíj  –„ mondatrésszel,  továbbá az 
1.13.7. pont hatályát veszti. 

52. A  Megállapodás  VI/1.15.1.  pontban  az  „elnökhelyettesei”  mondatrész  helyébe  az 
„alelnöke”  mondatrész  lép,  az  1.15.4.  pont  kiegészül  a  „Társulás”  megnevezéssel, 
ezáltal a mondat első része birtokos szerkezetre változik. Az. 1.15.7. pont kiegészül a „- 
tagi –„ mondatrésszel, az 1.15.8. pont az „intézmény fenntartása esetén” mondatrésszel, 
az 1.15.15. pont, továbbá az 1.15.19. pontban a „közoktatási megállapodás” mondatrész 
hatályát veszti.

 
53. A Megállapodás VI/1.16. pontja első bekezdése ismételten hatályos a Tkt.-re és a Ttv-re 

utalás  kivételével,  továbbá  kiegészül  „az  Mötv.  41.  §  (4)  bekezdése  alapján  azon 
esetben,  amennyiben  a  jövőben  a  Társulást  közös  feladatellátást  költségvetési  szerv 
alapítása, avagy fenntartói joga átvétele útján lát el” szövegrésszel.

A 1.16.1. pont szövegezése ismét hatályos a „gazdálkodó szervezet vezetőjének” és a 
„fegyelmi jogkörük gyakorlása” szövegrészek kivételével, az 1.16.2. pontja ismételten 
hatályos, s az 1.16. pont kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel:

„A Társulás a családi napközi hálózat fenntartása, üzemeltetése körében gyakorolja a 
fenntartói  jogkört,  a  szociális  alapszolgáltatási  és  gyermekjóléti  közös  feladatellátás 
körében,  továbbá  a  SÁRVÍZ  Központi  Orvosi  Ügyelet  üzemeltetésére  az  ellátási 
szerződés megkötésére – annak megszüntetésére – vonatkozó hatáskört.”

54. A Megállapodás kiegészül az alábbi VI/1.17. ponttal:
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„1.17. A Társulási  Tanács döntését az ülésen határozat  formájában nyílt  szavazással 
hozza meg.

1.17.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart:

 a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára, 
 továbbá  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  meghatározott 

ügyekben.

Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és 
tartani. Nincs helye név szerinti szavazásnak:

 bizottság létszáma és összetétele, 
 avagy ügyrendi javaslat kérdéseiben.

1.17.2. A  Társulási  Tanács  titkos  szavazást  tarthat  a  VII/1.7.  pontban 
meghatározott ügyekben.

1.17.3. A  nyílt  szavazás,  a  név  szerinti  és  a  titkos  szavazás  módjának 
meghatározásáról a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik. 

1.17.4. A  Társulási  Tanács  ülésének  vezetője  állapítja  meg  a  szavazás 
eredményét.  Amennyiben  a  szavazás  eredménye  tekintetében  kétség 
merül fel,  úgy a Társulási Tanács bármely tagja kérésére a szavazást 
egy alkalommal meg lehet ismételni.”

55. A Megállapodás VI/2.1. pontjában a „Tanács jegyzői kollégiuma, ágazati bizottsága(i)”, 
„az eseti munkabizottsága” mondatrészek hatályukat vesztik, a 2.2. pontban a „szervek” 
megnevezés  egyes  számra,  azaz  „szerv”  megnevezésre  módosul,  ezáltal  az  „üléseit 
elnökük” mondatrész helyébe az „ülését elnöke” mondatrész lép. Az 2.3. pont második 
bekezdése  hatályát  veszti,  helyébe  az  alábbi  bekezdés  lép:  „A  pénzügyi  bizottság 
működésére  az  Mötv-nek  az  önkormányzati  bizottságokra  vonatkozó  szabályait  kell 
alkalmazni.”

56. A Megállapodás VII/2.7. pontjában a „két alkalommal” mondatrész hatályát veszti. 

57. A Megállapodás VIII/2. pontja kiegészül az alábbi bekezdésekkel:

„A Társulás üzleti vagyonkörébe tartoznak:

 az LNK-491 forgalmi rendszámú IVECO-CACCIAMALI típusú,
 a KMW-654 forgalmi rendszámú Mercedes Vito 109 CDI típusú,
 a KMW-655 forgalmi rendszámú Mercedes Vito Combi Lang típusú
 a KOV 839 frsz.-ú Citroen Berlingo típusú
gépjárművek, továbbá

 az  Abai  kistérségben  a  Társulás  keretében  megvalósult  szélessávú  internet 
infrastruktúra, 

 valamint a külön vagyonleltárban rögzített ingóságok.
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A  Társulás  vagyonleltárát  a  munkaszervezeti  feladatokat  ellátó  Abai  Polgármesteri 
Hivatal vezeti.”

58. A  Megállapodás  VIII/2.1.  pontja  kiegészül  „A  Társulás  vagyona  tekintetében  a 
tulajdonosi jogkört  a Társulási  Tanács  gyakorolja.”  mondattal,  továbbá a 2.4.  pontja 
kiegészül „A vagyon kiadását legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani.” mondattal, valamint 
a 2. pont kiegészül az alábbi 2.9. ponttal:

„2.9. Amennyiben a vagyon szerzéséhez tagi önkormányzat(ok) biztosította a saját erőt, 
úgy ezen vagyon hasznosítása, avagy értékesítése esetén a bevételnek a saját erő 
erejéig  terjedő  összege  az  önerőt  biztosító  Önkormányzat  részére  elszámolást 
nyer,  melyet  követően  a  fennmaradó  rész  képezi  a  tulajdonközösség 
megszüntetésének alapját.”

59. A  Megállapodás  VIII/6.6.  pontjában  az  „általa  írásban  kijelölt  elnökhelyettes” 
mondatrész hatályát veszti, helyébe az „alelnök” mondatrész lép, valamint a „Hivatalt 
vezető Jegyző által  meghatározott  köztisztviselő(k)  gyakorolják” mondatrész hatályát 
veszti, helyébe a „Hivatal gazdasági vezetője gyakorolja” mondatrész lép. 

60. A Megállapodás VIII/8.3.3. pontban a „Társulásban résztvevők” mondatrész hatályát 
veszti, helyébe a „Társulási Tanács” mondatrész lép, továbbá a „határozzák” kifejezés 
egyes számra, azaz „határozza” kifejezésre módosul.

61. A Megállapodás VIII/14. pontjának utolsó mondata  14.1. pont számozást nyer.

62. A  VIII/15.1.1.  és  15.1.2.  pontokban  az  „és  költségvetési  szerve(i)”  mondatrészek 
hatályukat  vesztik.  A  Megállapodás  VIII/15.1.4.3.  pontjában  az  „elnökhelyettes” 
helyébe  az  „alelnök”  megnevezés  lép.  A  15.1.5.  pontban  a  Polgármesteri  Hivatal 
megnevezés  kiegészül  az  „Abai”  megnevezéssel,  továbbá a  „Hivatalt  vezető  Jegyző 
által írásban kijelölt köztisztviselő(k)” mondatrész hatályát, veszti, helyébe a „Hivatal 
gazdasági vezetője” mondatrész lép, ezáltal a „látja(k)” mondatrészből  a többes szám 
jele törlendő.

63. A Megállapodás VIII/16. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

 „A Társulás szakágazati besorolása: 841105  Helyi  önkormányzatok,  valamint 
többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.”

64. A Megállapodás kiegészül az alábbi IX.-XI. fejezetekkel:

„IX.

A TÁRSULÁSHOZ CSATLAKOZÁS

1. A  Társuláshoz  történő  csatlakozás  a  Társulási  Megállapodásnak  a  csatlakozó 
Önkormányzat Képviselő-testületével történő módosítása alapján lehetséges:
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1.1. A  Társult  Képviselő-testületek  a  csatlakozást  kizárólag  azon  helyi 
önkormányzatok képviselő-testületei részére teszik lehetővé, melyek:

1.1.1.elfogadják a Társulás céljait,

1.1.2.hatékonyan  közreműködnek  a  közös  feladatok  költségkímélő 
megvalósításában,

1.1.3.továbbá  a  Társulási  Megállapodásban  foglaltakat  magukra  nézve 
kötelezőnek ismerik el.

1.2. A  csatlakozni  kívánó  önkormányzat  képviselőtestületének  az  1.1.  pontban 
foglaltakra történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz 
kell megküldenie azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni naptári év 1. napjával, 
avagy július 1.-napjával lehet, s erre vonatkozó döntést 6 hónappal korábban 
kell meghozni. 

1.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási  Tanács  javaslata 
alapján  a  társult  Képviselő-testületek  minősített  többséggel  döntenek  a 
Társulási Megállapodás egyidejű módosításával. 

X.

A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

1. A  Társulás  működésének  törvényességi  felügyeletére  az  Mötv.  szabályai, 
gazdálkodásának  ellenőrzésére  az  Mötv,  az  Áht.  és  végrehajtási  jogszabályaiban 
meghatározott rendelkezések az irányadóak. 

2. A  Társulás  az  Önkormányzatok  Polgármesteri  Hivatalai,  Közös  Önkormányzati 
Hivatalai  szakembereinek  és  külső  szakértők  szükségszerű  bevonásával  esetei 
bizottságot  hozhat  létre,  mely  bizottság  pénzügyi  ellenőrzést  folytat,  amelynek 
eredményéről a bizottság tagjai a Képviselőtestületeiknek és a Társulási Tanácsnak 
beszámolnak.

3. A  Társult  Önkormányzatok  polgármesterei  évente  egy  alkalommal  a  Képviselő-
testületeiknek  beszámolnak  a  Társulás  tevékenységéről  s  létrehozása  céljainak 
megvalósításáról.

XI.

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

1. A  Társulási  Megállapodást  a  társult  Önkormányzatok  Képviselő-testületei  közös 
megegyezéssel az általuk meghatározott időponttal módosíthatják. 

2. A Társulásból történő kiválás, avagy kizárás a Társulási Megállapodás módosítását 
nem igényli,  ezen  tartalmú  változásokat  a  következő  módosítás  keretében  kell  a 
Megállapodásban szerepeltetni.”

65. A Megállapodás IX.-X.  fejezeteinek számozása XII.-XIII. számozásra módosulnak.
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66. A  Megállapodás  XII/1.1.  pontja  kiegészül  a  „minősített  többséggel  meghozott” 
mondatrésszel,  továbbá  az  1.2.  pont  szövegezése  hatályát  veszti,  helyébe  az  alábbi 
szöveg lép: „a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul,”

67. A Megállapodás XIII/2. pontja kiegészül az alábbi bekezdésekkel:

„A  társult  Önkormányzatok  képviselőtestületei  megállapodnak  abban,  hogy  a  vitás 
kérdésekben  előzetesen  nem  kérik  az  Mötv.  92.  §  szerinti  egyeztető  bizottság 
állásfoglalását.

A  társult  Önkormányzatok  Képviselőtestületei  között  a  Társulás  működése  során 
felmerült  vitás  kérdésekben  a  Székesfehérvári  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság 
dönt.”

68. A Megállapodás XIII. pontja kiegészül az alábbi 12. ponttal:

„12. A  Társulási  Megállapodás  IX.  számú  módosítása  2013.  június  30.-napján  lép 
hatályba.”

69. A  Megállapodás  záró  részében  a  mellékletek  felsorolásánál  az  1.  sz.  melléklet 
megnevezése  hatályát  veszti,  helyébe  „a  közösen  ellátott  közszolgáltatásról” 
megnevezés lép.

70. A Megállapodás 1. sz. melléklete kiegészül az alábbi 2. ponttal:

„2. SÁRVÍZ Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet”

71. A Megállapodás 4. sz. mellékletében a 29., 30., 31., 32. és 33. pont alatti szakfeladatok 
hatályukat vesztik.

II. 

1. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt IX. sz. módosítással 
az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja. 

2. Képviselőtestület  felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  Jegyzőt  a  SÁRVÍZ  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  IX.  számú  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt  Társulási 
Megállapodásának  aláírására,  valamint  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  SÁRVÍZ 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  Elnökét  a  határozat  kivonatának 
megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dunkl Gergely polgármester
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8.
Tornaterem garanciális javításával kapcsolatos tájékoztatás

Dunkl  Gergely  polgármester:  benyújtottam  egy  garancia  lehívást.  Egyeztettem  a 
közbeszerzőnk  jogászával  is.  Erre  kaptunk  egy  választ  a  Heibl  Úrtól,  hogy  személyesen 
szeretne  beszélni  erről.  Április  28-án  írtam  a  banknak,  hogy  valószínűleg  nem  fogják 
teljesíteni a garanciális javítást. Egyéb problémák is felmerültek. Számelírás történt. Május 
31-ig  ez az  összeg lehívható.  A bankgarancia  átment  jótállási  garanciába.  Egy vállalkozó 
adott ajánlatot a garanciális javítási munkálatokra. Az időjárási viszonyokra való tekintettel 
meghosszabbítható  a  bankgarancia  is.  Másodszori  felszólításra  sem végezték el  a munkát. 
Vártuk azt, hogy telefonáljanak, szóljanak hogyan állnak. Ha úgy döntünk, hogy nem adunk 
még egy esélyt, akkor le kell hívni május 31-ig az összeget. Jogi kérdések is felmerülnek. Ha 
úgy  döntünk,  hogy  nem  kívánunk  az  eredeti  kivitelezővel  dolgozni,  a  további  éves 
garanciákat  is  elveszíthetjük.  Újra  előjöttek  a  diletációs  repedések.  Megint  feltetettem  a 
gipszpogácsát és megrepedt. A mai nap folyamán végigjárta velem a Heibl Úr a tornatermet. 
A  felületesség  látszott,  most  is  olyan  megoldásokat  javasolt,  ami  minimális  összegből 
kivitelezhető,  de  csak  átmeneti  megoldást  jelent.  Mindenképpen  szeretnék  megcsinálni  a 
javításokat, nekünk se jó, nekik se jó, ha lehívjuk a garanciát. Kaptak két esélyt. A tornaterem 
sorsáról van szó. A felszólítás megtörtént, a bank, ha a bankgarancia feltételei megvannak, 
fizet. Utána a mi feladatunk, hogy ezt mennyiből, kivel csináljuk meg.

Végh László képviselő: miért ér bennünket hátrány, ha lehívjuk az összeget?

Dunkl Gergely polgármester:  én azt tolmácsolom, amit mondott.  Ő a kifogásokat keresi, 
nem a megoldást.

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: lehívjuk ezt a garanciát,  semmi kárunk nem lesz 
belőle. Ezzel a vállalkozóval elvégeztetjük a munkát és egy év múlva újra jelentkeznek ilyen 
javítási problémák.

Dunkl  Gergely  polgármester: az  árajánlatokat  megnézve  lehet,  hogy  tudnánk  pénzt  is 
spórolni rajta. Nem kötelességünk elszámolni az összeggel. Olyan statikai szakvélemény van 
róla, hogy ez előjöhet. 
Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  talajmechanikai  vizsgálatról  szóló  jegyzőkönyvben 
szerepel, hogy az épületnek az adott talajviszonyok mellett mekkora mozgása lehet. Ez a mi 
esetünkben 2-3 cm. Van felelőssége ennek a döntésnek. A repedések miatt nem életveszélyes 
a tornaterem. 

Dunkl Gergely polgármester: várom egy független műszaki ellenőr szakvéleményét.

Szabó László és Szabóné Kaiser Edina helyi lakosok 20.12 órakor távoztak az ülésről.

Takács Istvánné képviselő: ha ilyen  visszatérő repedések vannak,  hívjunk egy független 
statikust. Nem megoldás, hogy most megcsináljuk, és kezdjük elölről. 

Végh  László  képviselő: a  kivitelező  garanciája  lejárt.  Erre  az  önkormányzatnak  van  a 
törvényben  egy  orvoslási  lehetősége,  ha  nem  végzi  el,  akkor  arra  van  a  biztosíték. 
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Meghosszabbítjuk a határidőt, és akkor teljesen mindegy. Mivel többszöri felszólításra nem 
teljesített, ezért a biztosítékkal mi élni akarunk.

Telek  László  képviselő: szeretném  javasolni,  hogy  erről  a  zárt  ülésen  beszéljünk,  mert 
vannak újabb információk. A hallottak tükrében döntsön a testület. 

Dunkl Gergely polgármester: egyetért ezzel a Képviselő-testület?

A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett, hogy a tornaterem garanciális 
javításával kapcsolatos témát a zárt ülésen folytassák.

9.
Aktuális ügyek

A./ víziközmű vagyon vagyonkezelési szerződése

Dunkl Gergely polgármester: a Fejérvíz Zrt-nél működési zavar lép fel, ha május 15-ig nem 
írjuk alá, és nem küldjük meg a víziközmű vagyonnal kapcsolatos szerződést. Kivették belőle 
a  szennyvízcsatornát.  Ezzel  kapcsolatban  van-e  valakinek  észrevétele?  Nincs.  Szavazásra 
teszem fel, hogy a Képviselő-testület felhatalmaz a szerződés aláírására.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

103/2013 (V. 16.) számú

H a t á r o z a t a

víziközmű vagyon vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződés aláírásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Polgármestert, hogy a Sárosd Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 
víziközmű vagyon vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződést  -  a határozat 
mellékletében szereplő tartalommal - aláírja.

Határidő. azonnal
Felelős. Dunkl Gergely polgármester
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B./ bérkaszálásra vonatkozó díjak meghatározása

Dunkl Gergely polgármester: a Pénzügyi Bizottság kapta feladatul.

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: elnézést kérek, ez nem történt meg.

Dunkl Gergely polgármester: akkor elhalasztjuk a következő testületi ülésre.

C./  Munkavédelemmel  kapcsolatos  szabályzatok  felülvizsgálatára  érkezett 
árajánlatokról tájékoztatás

Dunkl Gergely polgármester: érkezett munkavédelmi és érintésvédelmi árajánlat. Az iskolát 
átvette  a  Baptista  Szeretetszolgálat,  és  felhívtam az  intézményvezető  figyelmét,  hogy ezt 
nekik  kell  elkészíttetni.  Az  ajánlatot  adó  cég  folyamatos  kockázatelemzést  vállal,  és  egy 
szolgáltatói szerződést kötnének velünk, és az összes intézményre vállalnák a dokumentumok 
elkészítését.  Erre havi 80 E Ft+ÁFA az ajánlatuk. Az önkormányzat  ezt nem igazán tudja 
bevállalni. Havonta két kiszállást vállalnak. Folyamatosan ellenőrzik, hogy nem változott-e 
meg a körülmény.

Mrázik Sándor alpolgármester: mindegyik munkahelynek van vezetője. Van biztosításunk, 
amiben van felelősségbiztosítás. Sok jó dolgot leírnak, de ez nem ide való. Nagyon soknak 
gondolom az összeget. Én az alacsonyabb árajánlatokból választanék. 

Dunkl  Gergely  polgármester:  a  helyi  szakember  árajánlata  az  érintésvédelmi 
felülvizsgálatra 100 E Ft, ezt ÁFA nem terheli.

Mrázik Sándor alpolgármester: az I. orvosi rendelőt is belevenném.

Dunkl Gergely polgármester: valahol 2014. január 11-ig érvényes az érintésvédelem.

Mrázik Sándor alpolgármester: ettől függetlenül érdemes lenne egyben kezelni ezeket. Még 
ott van a rendőrségi épület is.

Dunkl  Gergely  polgármester: még  árajánlat  szinten  van  az  ügy,  ha  valakinek  van 
kapcsolata, még kérhetünk ajánlatot. Tudunk ebben döntést hozni?

Mrázik Sándor alpolgármester: ezt a vállalkozói szerződést nem tudom elfogadni.
Dunkl  Gergely  polgármester: nem  muszáj  ebben  dönteni  még,  csak  az  érintésvédelem 
felülvizsgálatáról kell.

Telek László képviselő:  a munkavédelemnél még kérjünk árajánlatot. Van egy seregélyesi 
vállalkozó, aki ezzel foglalkozik, tőle is kérhetünk ajánlatot.

Dunkl Gergely polgármester: a tűzoltóknak is van hozzá szakképesítésük.

Mrázik  Sándor  alpolgármester:  az  érintésvédelmi  felülvizsgálatról  döntsünk.  
A munkavédelemre kérjünk árajánlatot.
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Dunkl  Gergely  polgármester: szavazásra  teszem  fel  László  Viktor  árajánlatát  az 
érintésvédelmi felülvizsgálatra. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

104/2013 (V. 16.) számú

H a t á r o z a t a

érintésvédelmi felülvizsgálatra adott árajánlat elfogadásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  László  Viktor 
Sárosd,  Béke  u.  7.  sz.  alatti  egyéni  vállalkozó  Sárosd  Nagyközség 
Önkormányzata  tulajdonában  lévő  épületek  érintésvédelmi  felülvizsgálatára 
adott árajánlatát elfogadja. A munka elvégzésére 100.000 Ft összeget biztosít 
2013. évi költségvetésében, a tartalék előirányzat terhére.
Felhívja a Polgármestert, hogy a Vállalkozóval a munka elvégzésre vonatkozó 
szerződést kösse meg.

Határidő. 2013. június 15.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

D./ szennyvízközmű vagyonkezelésbe adása

Dunkl  Gergely  polgármester: dátumot  kell  módosítani.  Szavazásra  teszem  fel  a 
dátummódosítást.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

105/2013 (V. 16.) számú

H a t á r o z a t a

a szennyvízközmű vagyon vagyonkezelésbe adásáról 
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Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  tulajdonában 
lévő szennyvízközmű vagyont a Fejérvíz Zrt.  részére vagyonkezelésbe adja 
2013. július 1. napjától.
Felhívja  a  Polgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület  döntéséről  az 
Önkormányzat  képviseletében  eljáró  település  Polgármesterét,  valamint  a 
Fejérvíz Zrt-t a határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

E./ Leader pályázathoz projektötletek megvitatása

Dunkl Gergely polgármester: beadtuk a projektötleteket a HACS-hoz. Az ivóvízhálózatot 
nem tudjuk megpályázni, mert kötelező feladat és a Leaderben nem lehet. Még a rendeletek 
nem  születtek  meg,  nem  hivatalos  információ  szerint  június  17-től  lehet  beadni  majd  a 
pályázatokat. A kültéri fitness eszközökre a Sárosdi Suli Alapítvány a Nagyközségi Sportclub 
Sárosd támogatásával  tudna pályázni.  Egy terheléses EKG beszerzésére is lenne lehetőség 
olyan  társulásban,  hogy a  Sportclub,  a  Kempo  SE és  a  Sospito  Kft.  közösen  pályázna.  
A Koroknai Doktor Úrnak tetszik az ötlet. A Sportclub tulajdonában lenne az EKG. 

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  tornaterem  orvosi  szobájában  el  lehetne  helyezni  a 
készüléket.

Dunkl  Gergely  polgármester: eszközbeszerzésre  vagy  két  rendezvényre  nyújthat  be  az 
önkormányzat  pályázatot.  Téli  rendezvényt  kellene  megtartani.  Egy  adventi  rendezvényre 
lehetne  beadni.  Nem  biztos,  hogy  októberben  elbírálják  a  pályázatokat.  Az 
eredményhirdetéstől számított 6 hónapon belül kell megtartani a rendezvényt.

Végh László képviselő: én egy rendezvénysátorban gondolkodnék.

Dunkl  Gergely  polgármester: ezeknek  a  sátraknak  komoly  műszaki  feltételei  vannak. 
Ötletelhetünk még.

Bozsoki Zoltán helyi lakos 20.45 órakor távozott az ülésről.

Végh László képviselő:  vagy a Művelődési Háznál tovább folytatjuk a térkövezést, vagy a 
térköves részt befedjük.

Dunkl Gergely polgármester: be kell kérni az árajánlatokat hozzá a hónap végéig.

Mrázik Sándor alpolgármester: egy Kulturális és Művelődési Bizottsági ülésen tárgyaljuk 
meg a Leader pályázatot.

Dunkl Gergely  polgármester: meghívnám az egyik  pályázatírót  is  a HACS-tól  és akkor 
egyből tudja mondani, hogy mit lehet és mit nem a pályázatban.
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F./Nagyerdő forgalomkorlátozására vonatkozó javaslat

Dunkl Gergely polgármester: a Nagyerdőnél behajtani tilos tábla van kihelyezve,  kivéve 
bentlakóknak kiegészítő táblával.

Takács Istvánné képviselő: le kell venni a táblát. Ilyen táblát nem lehet kitenni.

Dunkl Gergely polgármester: levehető a tábla?

Dr. Hanák Mária jegyző: az önkormányzat tette ki, és önkormányzati tulajdonú útról van 
szó - igen.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: korábban  volt  egy  megkeresés,  akkor  a  polgármester 
döntött ebben, nem a testület.

Végh László  képviselő: felhatalmazzuk  a  polgármestert,  hogy járja  körbe  ezt  az  ügyet.  
A benzinkút megközelíthető máshonnan is.

Dr. Hanák Mária jegyző: az út mindkét oldalán volt kiegészítő tábla. A benzinkútnál kint is 
van,  a  Nagyerdőnél  viszont  a  kiegészítő  táblát  letörték.  Olyan  megkeresés  érkezett,  hogy 
oldjuk  meg  a  problémát:  vagy helyezzük  vissza  a  kiegészítő  táblát,  vagy behajtani  tilos, 
kivéve célforgalom táblát helyezzünk ki. 

Mrázik Sándor alpolgármester: 30 utcában lehetne ilyen táblát kitenni. Az a vállalkozás ott 
volt akkor is, amikor a táblát kihelyeztük. Amíg az erdészet volt ott, a lakókat nem zavarta a 
forgalom. Ott van a vadász beíró könyv és sajnos két szomszéd nem fér meg egymás mellett. 
A vitájukat eldönteni nem az önkormányzat dolga. Ebben nem is akarok véleményt mondani. 
Azért  nem  jó  az  a  tábla,  mert  akkor  a  vadászok  nem  tudnak  bemenni  beírni.  Vagy 
visszahelyezzük azt a táblát, ami ott volt, vagy nincs táblára szükség.

Takács Istvánné képviselő: nincs semmi, ami indokolttá tenné a tábla kihelyezését.

Dunkl Gergely polgármester: a vállalkozásnak ez korlátozó tényező. Meg az ott lakó rokona 
sem mehetne be.

Végh László képviselő: le kell venni a két táblát, semmiféle korlátozás ne legyen az úton.

Dunkl  Gergely  polgármester: aki  egyetért  azzal,  hogy  a  Nagyerdőnél  mindkét  oldalon 
levegyük a táblákat, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

106/2013 (V. 16.) számú

H a t á r o z a t a

Nagyerdő forgalomkorlátozásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Sárosd,  
024/11 hrsz-ú Nagyerdő önkormányzati  út  két oldalán elhelyezett  behajtani 
tilos, valamint kivéve bentlakók kiegészítő tábla eltávolítását rendeli el. 
Felhívja  a  Polgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület  döntésének 
végrehajtásáról intézkedjen. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Dunkl  Gergely  polgármester: Zsigmondné  Kovács  Margit  képviselő  hozzászólásai 
következnek.  A  közmunkások  helyzetét  és  a  településőrt  kitárgyaltuk.  Valamelyik 
bizottságnál van a temető rendelet vizsgálata, a temetőőr pályázatot bele tudjuk tenni.

Telek László képviselő: az Ügyrendi Bizottság kapta feladatul, és a következő testületi ülésre 
meglesz a felülvizsgálat.

Zsigmondné Kovács  Margit  képviselő: az  I.  orvosi  rendelő  környezetével  kapcsolatban 
Kozma Attilával felvettem a kapcsolatot és a következő testületi ülésen elmondom kerítésre 
és a parkolásra tett javaslatát. 

Végh László képviselő: ezt a Pénzügyi Bizottság kapta feladatul a következő testületi ülésre. 
A következő ülésén tárgyalja ezt a bizottság.

Dunkl  Gergely  polgármester: nem  volt  időm,  de  felveszem  a  kapcsolatot  Hajdók 
Gyöngyivel a pénzügyi bizottsági tagsággal kapcsolatban. A kilakoltatással kapcsolatos ügyet 
zárt ülésen szeretném ismertetni.

Zsigmondné  Kovács  Margit  képviselő: a  Művelődési  Bizottság  elnöke  megkért,  hogy 
kérjem a bizottság 1.550.000 Ft-os keretének megemelését 2.050.000 Ft-ra.

Takács Istvánné képviselő: javasolom megemelni a keretet.

Dunkl Gergely polgármester: a pénzmaradványból, amit a tartalékba helyeztünk?

Mrázik Sándor alpolgármester: az időközi választásra terveztünk be összeget, viszont az 
állam megfinanszírozta, és a betervezett összeg megmaradt, az lenne a fedezet.

Dunkl Gergely polgármester: aki egyetért a Művelődési Bizottság keretének 500 E Ft-os 
megemelésével, 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

107/2013 (V. 16.) számú

H a t á r o z a t a

Kulturális és Művelődési Bizottság költségvetési keretének megemeléséről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kulturális  és 
Művelődési Bizottság 1.050.000 Ft-os, szabadon felhasználható költségvetési 
keretét  500.000  Ft-al  megemeli.  A  Bizottság  költségvetési  kerete  így 
2.050.000  Ft.  A  kiegészítést  a  2013.  évi  időközi  polgármester  választásra 
betervezett, de az állam által megfinanszírozott költségek terhére biztosítja.
Felhívja  a  jegyzőt,  hogy  a  Képviselő-testület  döntésének  megfelelően  az 
Önkormányzat  és  intézményei  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet-
módosítást készítse el és terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2013. szeptember
Felelős: dr. Hanák Mária jegyző

Mrázik Sándor alpolgármester: voltak plusz kiadások a kisteherautónál. A javítási költsége 
6-700 E Ft eddig.

Dunkl Gergely polgármester: az autóról is tárgyaljunk a pénzügyi bizottsági ülésen. 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: a nem önkormányzati utaknál a kátyúzás során sok 
kátyút  kihagytak.  Az egyik  úton le  van törve az út széle  és ott  egy nagy kátyú  van, ami 
nagyon balesetveszélyes.

Dunkl Gergely polgármester: egy pontos helyet kérek, le fogom fényképezni, és erre fogok 
kérni egy magyarázatot. 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: az iskolai karbantartónak nagyon sok túlórája van. 
Nem szabadnapot kér, mert van 30 nap szabadsága, hanem ha pl. étkezési utalvánnyal kéri 
kompenzálni  a  túlóráit.  Minimálbére  van,  és  szívesen  venné,  ha  a  testület  tárgyalná  a 
béremelését. 

Mrázik Sándor alpolgármester: Zab József az önkormányzat alkalmazásában van úgy, hogy 
ő az iskolai  karbantartó.  Amit  az önkormányzat  részére dolgozott,  azt  munkaidőben tette. 
Nagyon korrekt módon volt kezelve ez. A polgármester a munkáltató és az iskola ad neki 
feladatot.  Az  intézményvezető  is  tudja,  hogy  8  órás  dolgozó.  Intézkedjen,  és  a  túlóráit 
rendezze el, vagy ne várja el tőle a túlórát. Biztos, hogy igaza van munkavállalóként. Ez egy 
gesztus  az  önkormányzat  részéről  az  iskola  irányába,  mert  ezzel  a  mi  gyerekeinket 
támogatjuk. 
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Zsigmondné Kovács Margit képviselő: az intézményvezető nem tudja, hogy mikor jön és 
megy haza a karbantartó.

Dunkl  Gergely  polgármester: ezt  mindenképpen  rendezni  szeretném  és  nemcsak  Zab 
Józsefnél, hanem az iskolai konyhai dolgozóknál is ez a probléma. Ezt le kell rendezni az 
iskolavezetővel. Az iskolai rendezvény ideje alatt, munkaidőn túl a költségeket ki állja? 

Mrázik Sándor alpolgármester: támogatni szeretné Zsigmondné Kovács Margit képviselő 
felvetését. A Pénzügyi Bizottság ülésén nézzük meg a dolgot. Ami jól működött ne rontsuk el.

Dunkl  Gergely  polgármester:  az  Új  utcai  ivóvízhálózattal  nem  sikerült  foglalkozni.  A 
Temetősor végén lakó kérte, hogy építsük ki ott az ivóvízhálózatot, hogy rá tudjon kötni.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: az  Új  utcai  ivóvízhálózat  vízjogi  létesítési  engedélye 
hamarosan le fog járni. Mit akarunk a faluközponttal?

Telek László képviselő: annak is lejár az engedélye.

Dunkl Gergely polgármester: tudjuk ezt halasztani, még ráér.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: hatalmazzuk  fel  a  polgármestert,  hogy  a  költségvetési 
tartalékban szereplő előirányzatból kössön le 10-12 millió Ft pénzösszeget.

Dunkl Gergely polgármester: folyamatban van az ajánlatkérés, hogy a legjobb konstrukciót 
érjük el.  Aki egyetért  azzal,  hogy felhatalmazza a Képviselő-testület  a polgármestert  pénz 
lekötésére, 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

108/2013 (V. 16.) számú

H a t á r o z a t a

12 millió Ft lekötéséről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2013.  évi 
költségvetésben szereplő tartalék előirányzatból 12 millió Ft lekötését rendeli 
el.
Felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  keresse  meg  az  összeg  lekötésére  a 
legmegfelelőbb pénzügyi konstrukciót és a szükséges eljárás lefolytatása után 
a 12 millió Ft-t kösse le.

Határidő: azonnal
Felelős: Dunkl Gergely polgármester
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Dunkl Gergely polgármester: egy vállalkozó megkereste az önkormányzatot krematórium 
létesítésével kapcsolatban. A kérelmet mindenki megkapta, abban mindent leír. Kérem, hogy 
nézzék át, és gondolkodjanak rajta.

Dunkl Gergely polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket: 
A  Képviselő-testület  döntött  Sárosd  Nagyközség  I.  számú  védőnői  körzetébe  védőnő 
kinevezéséről.
A Képviselő-testület egy védőnői álláshelyre benyújtott pályázatot érvénytelennek minősített.
A  Képviselő-testület  a  Sárosd,  Béke  tér  1.,  Fsz/2.  sz.  alatti  bérlakás  bérleti  szerződését 
módosította.
A Képviselő-testület a településgondnok jogviszonyát véglegesítette.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 22.47 órakor bezárta.

K.m.f.

Dunkl Gergely dr. Hanák Mária
 polgármester jegyző

Zsigmondné Kovács Margit Telek László
hitelesítő hitelesítő
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