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Az ülés megnyitása
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket,
megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Hallósy Péter alpolgármester jelezte,
hogy késni fog. Javasolta, hogy a 9. napirendi pontot az 5. napirenddel együtt, vagy azután
tárgyalják. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül van-e valakinek egyéb
javaslata?
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben a Jobb Otthon Alapítvánnyal
kapcsolatban szeretne szót kérni.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben a költségvetéssel kapcsolatban
szeretne szót kérni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a napirendi pontokat az
elhangzottakkal kiegészítve.
A képviselő-testület 9 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.
Napirendi pontok:
1./ Sárosdi körzeti megbízott bemutatkozása.
2./ Tájékoztató a településőri program megvalósulásáról.
3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
4./ Beszámoló a környezetvédelmi feladatok teljesítéséről.
5./ Egészségügyben felmerült problémák megvitatása.
- Központi ügyelet működése,
- I. orvosi körzetműködése.
6./Védőnői körzet módosítása.
7./ Tájékoztató a felújításokról, beruházásokról.
8./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről.
9./Egyebek.
Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Gábor József és
Pribék Ferenc képviselő-testületi tagokat javasolta.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 9 igennel, egyhangúlag elfogadta.
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1.
Sárosdi körzeti megbízott bemutatkozása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a sárbogárdi rendőrkapitányság
Erdélyi Imrét jelölte ki Sárosdra körzeti megbízottnak, KMB-nek. Ehhez kapcsolódik a
településőri program, amely október 31-el lejár.
Enczi József sárbogárdi rendőrkapitány: Elmondta, hogy a rendőrségi törvény utal arra,
hogy mutassák be az KMB-at, és a szolgálati szabályzata kötelezővé teszi azt, hogy minél
szélesebb körben ismerjék meg. Sárbogárd területén felbomlott a KMB hálózat. Első nagy
lépésként a KMB hálózatot, ha már az őrsöket nem tudják üzemeltetni, mindenképpen fel
akarják állítani. Elsőként Sárosdon tették ezt meg, a bűnügyi fertőzöttség miatt is. Nem a
bírságolás az elsődleges feladata a KMB-nek. Erdélyi Imre szaktudásából, gyakorlatából
adódóan a feladat ellátására alkalmas lesz. A településőrökkel, a polgárőrökkel tartja
folyamatosan a kapcsolatot, illetve az önkormányzattal, az iskolával is. A rendőrkapitányság
felé rajta keresztül lehet üzenni. Létszámbővítést kért Sárbogárdra. Indokolt lenne, hogyha
Sárosd kapna még egy KMB-at, mert csak segítséggel tudja ellátni a feladatát.
Erdélyi Imre KMB: Elmondta, hogy volt már Sárosdon KMB. Igyekeznek majd jól
együttműködni minden szervezettel, lakossággal.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy volt egy megbeszélés a településőri
programmal kapcsolatban. Kérte a településőröket, hogy mondják el a tapasztalataikat.
Pap László településőr: Elmondta, hogy május 1. óta településőr. Ez idő alatt megismerték
az időseket és az utcákban lévő embereket. Pozitívan fogadták a jelenlétüket. Kérték az
idősektől, hogy az idegenekkel legyenek bizalmatlanok.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy jó ötlet volt, hogy idegen rendőr volt a
községben. Tudja, hogy nehéz megvalósítani, de ennek gyakrabban kellene vidéki rendőröket
Sárosdra hozni, mert jótékony hatása van. Egy bizonyos réteg pl. a bodzaszedés ideje alatt
megsokszorozta jelenlétét, gyakrabban mozognak. Jövőre lehet, hogy sokkal nagyobb erővel
kellene ezt a környéket figyelni. Az elmúlt két napban két boltost is kiraboltak napközben.
Nem biztos, hogy összefügg a két dolog.
Enczi József sárbogárdi rendőrkapitány: Megköszönte a településőrök munkáját. Annak
örülne, ha még többen lennének a településőrök. Továbbra is fenntartják az idegen rendőrök
jelenlétét. A létszámhiány miatt nem mindig tudják a központi állományt kiadni. Jövőre,
mihelyst elkezdődik a bodzaszedés, jelezzenek Erdélyi Imrén keresztül. Úgy tűnik, hogy
tudnak vásárolni videokamerákat, és a prevenciós intézkedéseket lényegesen rövidebb idő
alatt meg tudják tenni.
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az óvodánál is jelen van az, hogy kiskorúak
autóval szállítják a testvérüket. Erre is oda kellene figyelni, amíg nincs valami komoly
baleset.
Enczi József sárbogárdi rendőrkapitány: Elmondta, hogy ez lesz az első feladata Erdélyi
Imrének.
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Pap László településőr: Megkérdezte, hogy mennyire terheli meg a költségvetést egy új
gyalogátkelő festése? Az iskolánál nagyon lekopott.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy annak a festését a Magyar Közút
Kht. végzi. Félévente szokták átfesteni a zebrát.
Pap László településőr: Megkérdezte, hogy az óvodához nem lehetne egy gyalogátkelőt
tenni?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy meg kell terveztetni.
Enczi József sárbogárdi rendőrkapitány: Elmondta, hogy egy gyalogátkelő
engedélyeztetése egy-két évet is igénybe vehet. Minden KMB-tól azt kéri, hogy a saját autóját
hozza be a rendszerbe. Erre 200 km a havi keret. A kapitányságra be kell járnia felvenni az
ügyiratokat, ami a keret jó részét elviszi. Ha az önkormányzat tudja támogatni, és ha behozza
az autóját a KMB a rendszerbe, az nem lenne egy rossz szempont. Annyival többet fog
területen lenni, és azt itt fogja elhasználni. Egy rendőr egyedül szolgálatba nem mehet ki.
Egyelőre úgy oldották ezt meg, hogy a két szomszédos település KMB lát el szolgálatot. Egy
település kivételével mindenhol lesz KMB, és lesz egy főnökük, aki tudja őket megfelelően
vezényelni.
Végh László képviselő 17 óra 30 perckor megérkezett.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megköszönte a rendőrkapitány úrnak és a körzeti
megbízottnak a megjelenést. Bíznak abban, hogy közösen eredményesek lesznek, és keresni
fogják Erdélyi Imrét.
Enczi József sárbogárdi rendőrkapitány és Erdélyi Imre KMB távozott az ülésről.
2.
Tájékoztató a településőri program megvalósulásáról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Munkaügyi Központ, a
Rendőrség és a Megyei Önkormányzat is abban állapodott meg, hogy amennyiben a
települések jónak tartották és továbbra is fenntarthatónak találják, még egy fél évre meg lehet
hosszabbítani a településőri programot. Át kell gondolni, hogy érdemes-e ezt megtenni.
Az előző testületi ülés anyagában benne volt, hogy mi a véleményük a településőri
programról. Gyakorlatilag a nappali és az kora éjszakai órákban nem nagyon fordult elő
lopás, ezt most megváltozott, mert délelőtt mentek be lakásokba. A falopásokkal kapcsolatban
hétfőn volt egy megbeszélés a Vadex Zrt. és a rendőrkapitányság, a polgárőrség részvételével.
Tavaly óta közösen járőröznek, hogy minél kevesebb legyen a falopás. Az kellene, hogy
minél többet ott legyenek, de ez nem nagyon működik. Más településen készítettek
igazolványt a településőröknek, és fel is ruházták őket. Ha folytatják a programot, akkor
legalább egy hivatalos papírt kell nekik adni, ami a személyi igazolvánnyal együtt érvényes.
Az egyik településőr reggel 6-14 óráig, a másik pedig 14-22 óráig dolgozik. Kerékpárral téli
időszakban kint lenni nem jó megoldás. Az idén a rendőrség elfelejtett kijönni
iskolakezdéskor. A polgárőrség és a településőrök látták el a feladatot. A szüreti felvonuláson
sem volt rendőr, ilyen még soha nem fordult elő.
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Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogyha meghosszabbítják a településőri programot,
az mennyibe kerülne? Véleménye szerint, és ezzel nem Erdélyi Imrét akarja bántani, nem
sokkal lesz jobb a helyzet, mert a KMB oda megy, ahova vezénylik. A településőrök nem
tudnak megoldani ügyeket, csak tudnak jelezni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a településőrök bérének és a
járulékoknak a 10 %-át kell az önkormányzatnak fizetnie, ez kb. 15 E Ft/fő/hó, a többit a
Munkaügyi Központ állja.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogyha a testület meg tudja rá találni a fedezetet,
akkor támogatja meghosszabbítást. Ha igen, akkor javasolja, hogy a településőrök szolgálati
naplót vezessenek.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ez már megtörtént, vezetnek
naplót.
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy támogatja a településőri szolgálatot.
A polgárőrségnek nincs pénze üzemanyagra. Van 8-10 fő, aki folyamatosan ad szolgálatot.
A rendőrök itt vannak, jelen vannak, ha mi nem is látjuk őket.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az egyik településőr nappal lenne
területen, a másik pedig esetleg a polgárőrséggel együtt lenne kint éjszaka.
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy mindenki a polgárőr autóra vár, de nincs
benzin. Illetve mindenhova nem lehet vele kimenni.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a rendőrkapitány úr elmondta, hogy párban
lehetnek szolgálatban, vagy valakivel, aki lehet polgárőr vagy településőr. Ha valóban így
van, akkor használják ki ezt a lehetőséget, és így mindenképpen hosszabbítsák meg a
településőri programot.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel, hogy hosszabbítsák meg a
településőri programot, továbbra is legyen településőr. A két településőr tárgyal a
polgárőrséggel és a KMB-tal, és megbeszélik, hogyan legyen ezután.
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy ki lesz a felelőse a településőrök polgárőrök és
a rendőrség közötti megbeszélésnek, egyeztetésnek és mikorra lesz a tevékenységük
összefogva?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy november 1-től indul ez a program,
és az azutáni héten üljenek le tárgyalni. A következő testületi ülésen beszámolnak arról, hogy
milyen lépéseket tettek. Nagyon szívesen átadná Kovács Tibor Orbánnak, a Polgárőrség
elnökének ezt a feladatot.
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte Kovács Tibor Orbántól, hogy vállalja-e a feladatot?
Kovács Tibor Orbán képviselő: Válaszolt, hogy elvállalja.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
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egyhangúlag 10 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2008 (X. 16.) számú
Határozata
A településőri program meghosszabbításról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete meghosszabbítja
a településőri programban való részvételt, 2008. november 1.-től 2009. április
30.-ig 2 fővel.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Kovács Tibor Orbán polgárőrség elnöke (egyeztetésért)
Határidő:következő Kt. ülés
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megköszönte a településőröknek a megjelenést.
Pap László és Seffer György településőr 18 órakor távozott az ülésről.
3.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta a nagyerdei vízhálózattal kapcsolatban,
hogy az ott lévő út nem az önkormányzat tulajdonában van. Szolgalmi jogra van szükség,
amit a Vadex Zrt. 200 E Ft ellenében ad meg. Beszélt velük, és 100 E Ft-ra csökkent az
összeg, plusz arra a két ingatlanra, ami az ő tulajdonukban van, is kicserélik a hálózatot.
A Vadex Zrt. mindenkinek pénzért szokott hozzájárulást adni. Elmondták még, hogy az ott
lakók szinte ingyen kapták a lakást, és az önkormányzat által megállapított összeggel igazán
hozzájárulhatnak. A szolgalmi jogot így is-úgy is bejegyzik, és a környezetvédelmi hatóság
megadja az engedélyt. Ez közcélú feladat, és ebben az esetben a Fejérvíz Zrt. is azt javasolja,
hogy ne fizessenek. Az a fél, amelyik nem kapta meg, amit kért, bírósághoz fordulhat és
pereskedhet.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy készpénzforgalom hiányában lett ez a beruházás
elnapolva, nemcsak a hozzájárulás nem fizetése miatt.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nincs a beruházásra pénzük, de
most a tervezés állt meg. Javasolta, hogy ne fizessék a Vadex Zrt-nek a 100 E Ft-ot.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy 500 E Ft-ért terveztetnek. Egy tervező tulajdoni
lapok és térképmásolatok alapján dolgozik. Ha az ott lakók úgy gondolják, hogy nem
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vízhálózattal vették meg az ingatlant, akkor az önkormányzatnak nincs ivóvíz ellátási
kötelezettsége.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az ott lévő főmérő 74 E Ft
különbözetet mutat. Kint voltak a Fejérvíz Zrt-től, megnézték az órákat és rendben voltak.
A főmérőről állítólag nem lehet vizet vételezni. Ezért is meg kellene szüntetni a főmérőt.
A főmérőn lévő elfogyasztott vízmennyiséget arányosan el kell osztani a lakók között. Erre
hozzanak határozatot.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy ez társasház esetében is így működik.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a testület meg akarja valósítani ezt a beruházást,
de ugyanolyan feltételekkel, mint korábban.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a tervezés költségét már kifizették. Meg fogják
nézni a szolgalmi joggal kapcsolatos jogszabályt.
Hallósy Péter alpolgármester 18 óra 30 perckor megérkezett.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy ez nem a testület dolga. Van egy hivatal, nézzenek
utána, hogy ez jogilag hogyan van.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy szeretné, ha a testület döntené el,
hogy a Vadex Zrt-nek ki akarják-e fizetni a 100 E Ft-ot a hozzájárulásért.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy nem.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta a 169/2007 (XII. 15.) sz. határozattal kapcsolatban, hogy
nem írásban, hanem szóban kért állásfoglalást. A Közigazgatási Hivatal hatósági
főosztályvezető-helyettessel beszélt, és ő is azt mondta, hogy itt két fél szerződéses
jogviszonya jött létre. Ha jogvita van, akkor bírósághoz lehet fordulni. A felszólamlást még
nem tudta elkészíteni. A hivatal felújítása miatt nem fért hozzá az iratokhoz. A közeljövőben
pótolni fogja.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a családi napközi létrehozásával
kapcsolatban több magánszemélyt is megkérdezett, hogy a saját lakásukban nem hozna-e
létre. De nem jutott eredményre. A 12 lakásos bérházban a tetőtérbe létre lehet-e hozni, azt
még nem tudni. Kellene családi napközi, mert igény van rá. Pénz nélkül nem tudják a
korábban kiválasztott ingatlant felújítani. A Kémény Zrt-nek el lett küldve a részvények
eladásáról szóló döntés, de nem válaszoltak, tehát ennyiért nem veszik meg. Úgy tűnik, hogy
a kistérségi rendszergazda alkalmazásából semmi nem lesz. Ezeket a határozatokat ki lehet
venni a jelentésből. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a jelentést a kiegészítésekkel.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 11 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2008 (X. 16.) számú
Határozata
A lejárt határidejű határozatokról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős: Dosztály Csaba jegyző
Határidő: azonnal
4.
Beszámoló a környezetvédelmi feladatok teljesítéséről
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy beszélt a nádvágóval, és abban
maradtak, hogy novemberben megkeresik ismét. Sok szemét van ott, ki kell találni valamit ez
ellen. A gyűjtőszigetet mindenképpen meg kell valósítani, hiszen ez benne van a
pályázataikban. A Seregélyes-Sárosd vízfolyással kapcsolatban beszélt Sajtos Józseffel,
hiszen ő foglalkozik ezzel Seregélyesen. Abban maradtak, hogy mindenképpen közösen
kellene a vízügyi hatóságot megkeresni. Az iskolatársulás miatt ez még várat magára.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy a dunaújvárosi vizitársulat ülésén elhangzott,
hogy kérték a vízfolyás átadását.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a falun kívüli területek sokkal jobb állapotban
vannak, mint a települési rész.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a beszámoló elkészülte után jelentkezett be a
növényvédelmi hatóság, és hétfőn volt egy bejárás a településen. Belterületen is ők lesznek az
ellenőrző szerv, ez részben segíti a munkánkat. Összességében a felügyelő elfogadhatónak,
gondozottnak minősítette Sárosdot. Vannak elhanyagolt, gazos területek, de nincs bennük
parlagfű. A Homoksor környékén a területek nagy része kaszálva van. Elég nagy csalódás
volt a zöld kommandó közreműködése a kábelégetési és autóbontási ügyben. Nem igazán
próbálnak ezekben az ügyekben eljárni.
Telek László képviselő 19 órakor megérkezett.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy szívesen vállal feladatot a vízfolyással
kapcsolatban. Az ott lakók, tisztelet a kivételnek, hordják tele szeméttel. Jelen pillanatban
szemetesnek használják a patakot. Felháborító, hogy a környezetvédelmi hatóság kijön és
semmilyen intézkedést nem tesz.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy felháborítónak tartja, ami a beszámoló 9. pontjából
kitűnik. Két hatóság sem tud csinálni semmit.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a beszámolóban az szerepel, hogy
24 ingatlantulajdonosnak kellett felszólítást küldeni. Nem érzi befejezettnek. Nagyrészt a
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felszólítás hatására teljesítették a kötelezettségüket? A többiekkel szemben milyen intézkedés
történt?
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy néhány ingatlannál nem lehetett elérni, hogy
lekaszálják. A parlagfű kapcsán itt nem lehet eljárni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy van egy helyi rendeletük, és az
alapján a nagy gazt is le lehet vágatni.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy kétféle intézkedés lehet. Az egyik az, hogy bírságot
vetnek ki. Ha elrendeli az önkormányzat a lekaszálást, az nem biztos, hogy azt a költséget be
tudják hajtani.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy van öt olyan ingatlan, amit már
júniusban jelzett, hogy nagy gaz van rajta. Jövőre írásban fogja bejelenteni.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a jogszabályok alapján egy évben kétszer kell
lekaszálni a gazt. Kb. 1200 ingatlan van Sárosdon, ebből 10 problémás van. Az a cél, hogy ne
legyen egy sem.
Végh László képviselő: Elmondta, hogy a faluban úgy vélekednek az emberek, hogyha
egyeseknek szabad, megtehetik, hogy nem kaszálnak, akkor nekik is, és küldjék ki a
felszólítást.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy gyom és parlagfű tekintetében szigorúbb eljárást
kérnek.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nem elég a Kisbíróba beletenni a
felhívást, hanem meg kell nézni az ingatlanokat és akár márciusban ki kell küldeni egy
levelet.
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy nem márciusban, hanem most. Ha nincs
rendben tartva az ingatlan, havonta bírságot kell rá kiszabni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy akkor azt le is kell ellenőrizni.
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogyha a jegyző úrnak nincs ideje, akkor
szóljon és segítenek neki.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a testületi tagok hatósági feladatot nem látnak el,
de ha úgy döntenek, akkor bevállalja. Emberi módon kell beszélni az ilyen ominózus
emberekkel. Aki nem lakik itt, annak meg kell találni a praktikáját. Lehet az a verzió is, hogy
kimegy a jegyző úr, megnézi az ingatlant, lepapírozza, felszólítja, megbünteti. A jegyzőnek
kell eldönteni. Minden évben ugyanazokról a pontokról indulunk el.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az első megoldást gyakorolta évek óta. Elég sokat
mozog a faluban. Nem 24 ingatlannal volt gond. Az első kör az, hogy beszél normális
hangnemben az ingatlantulajdonossal, a következő lépés a felszólítás. Általában akikkel tud
beszélni, azok 99 %-a teljesítik. Nyilván lehet bírságolni, amit az érintettek jó részénél nem
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lehet behajtani, de az a cél, hogy le legyenek kaszálva az ingatlanok. A jogszabályok is
behatárolják a lehetőségeit.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a község egyik felén volt kint a
jegyző úrral, oda ment ki a felszólítások nagy része. Sajnos a település másik részére nem
tudott kimenni a jegyző úrral, az nem is lett végigjárva.
Végh László képviselő: Egyetértett Mrázik Sándor képviselővel. Ha ez az út nem járható,
akkor utat kellene váltani. A kanálisba való szemetelés is megér egy felszólítást. Ezt is be
lehetne venni a gyom mellé, hogy ellenőrizve legyen.
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy most van itt az ideje a trágyahordásnak, de
nem talált ezzel kapcsolatban semmit a beszámolóban.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy a beszámolót azzal fogadja el a
testület, hogy a következő évben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gyommentesítésre, a
kanálispartra lerakott háztartási hulladékra, vagy kerti hulladékra és rendszeresebb
ellenőrzésre van szükség. A Seregélyes-Sárosd vízfolyás belterületi részének, a hatóságot
megkeresve, tovább kell folytatni a kitakarítására az intézkedést.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy egyszer büntetést is kellene kiszabni. Nem az a
cél, de példát kell statuálni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a javaslatot kiegészíti azzal, hogy a
problémás ingatlanokra sürgősen oda kell figyelni.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 12 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2008 (X. 16.) számú
Határozata
A környezetvédelmi feladatok teljesítéséről szóló beszámolóról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
környezetvédelmi feladatok teljesítéséről szóló beszámolót, azzal hogy a
jövőben szigorúbb eljárást kérnek a gyomirtással kapcsolatban, korábban
küldjék ki a felszólításokat, és azokat ellenőrizzék is le.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Dosztály Csaba jegyző
Határidő: azonnal
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5.
Egészségügyben felmerült problémák megvitatása
- Központi ügyelet működése
- I. orvosi körzetműködése
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy mindkét témához kaptak írásos
anyagot. Az ügyelettel kapcsolatos anyagot már többször megkapták. Elképzelhető, hogy az
ügyelet szétesik. A Niczky doktornő próbál egy kicsit odafigyelni a beosztottaira, követel is
tőlük, ami nem nagyon tetszik nekik. Az egyik orvos felmondta az ügyeletet, mert kevesellte
a pénzt és ez indította el a lavinát. A doktornő januárig megoldja az ügyeletet úgy, hogy van
olyan település, amelyik kifizetett egy összegben 3-4 havi juttatást. Az ügyelet kötelező az
orvosok számára. Hogy a következő évben fedezni lehessen az ügyelet költségeit, ahhoz arra
van szükség, hogy megemeljék 20 Ft/fő/hó összeggel a hozzájárulást. Az erről való döntést
várják október végéig. Ez 700 E Ft többlet kiadást jelentene jövőre az önkormányzatnak.
Hallósy Péter alpolgármester és a jegyző úr részt vett a megbeszélésen.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy a Niczky doktornő egyezséget kötött a többi
orvossal, hogy egységesen 1800 Ft/óra lenne az óradíjuk. Eddig 1300 Ft/óra volt, és az
orvosok 2300 Ft/óra díjat kértek. Ezt a doktornő december 31-ig tudja vállalni. Ha az
önkormányzatok nem tudnak magasabb hozzájárulást fizetni, akkor január 2-ától nem tudja
tovább működtetni az ügyeletet. Ami azt jelenti, hogy az önkormányzatra hárul a
kötelezettség.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy keresi a kistérség a lehetőséget.
SÁrkeresztúron van épület, de a felújítása 10 millió Ft lenne. Ekkora összeget sem a
keresztúri önkormányzat, sem a kistérség nem tud vállalni. Sárosd a legszélén van az
ügyeletnek, és az épületre is kellene költeni, hogy megfeleljenek az előírásoknak. Meg az is
kérdés, hogy melyik orvos engedi az ügyeletet a rendelőjébe. Az a legjobb megoldás, hogy
Abán marad az ügyelet. Ha nem Abán, hanem máshol lesz az ügyelet, akkor is ennyi óradíjat
fognak kérni az orvosok. Elmondta, hogy amióta megalakult az ügyelet, nem emeltek óradíjat
az orvosoknak. Székesfehérvár nem fogja Sárosdot fogadni. Így Sárbogárd marad, és ott is
kell hozzájárulás fizetni, és messzebb van, ha egyáltalán fogadnának bennünket.
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte, hogy ki felügyeli az ügyelet munkáját
és az orvosok munkavégzését? Azért történt az ügyelet megszűnése Sárosdon, mert a
betegnek joga van a pihent orvoshoz és nem tudták biztosítani, hogy a saját rendelés idejükön
kívül ügyeljenek is az orvosok.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nemcsak a pihent orvos volt a
probléma, hanem az, hogy nem feleltek meg a feltételeknek.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a működtető egyrészt felügyeli az ügyeletet, ő a
Niczky doktornő. Az ÁNTSZ bármiféle bejelentést nagyon szigorúan kivizsgál. Azt kell
mérlegelni, hogy melyik a több rossz verzió közül a legkevésbé rossz. Túl sok lehetősége
nincs Sárosdnak. A hívásoknak a jelentős része sárosdi. Annyira nem vagyunk kelendőek,
mert mindenki tudja, hogy milyen lakossági igény van a környéken. Az orvosi ügyelet és a
háziorvosi ellátás önkormányzati alapfeladat. A jelen felállás szerint sokkal jobb megoldást
nem tudnak, mint az abai ügyelet. Nem akar mellette agitálni, de ha nincs ügyelet és történik
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valami, akkor a testület ellen fognak kártérítést benyújtani. A Niczky doktornő felmondta az
ügyeletet, ami a tegnapi nappal járt le. 3-4 hónap a működési engedély megszerzése.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az a kérdés, hogy ezt a plusz
20 Ft/fő/hó tudja-e biztosítani a testület, vagy bizonyos feltételekkel, vagy nem tudja
biztosítani. Az önkormányzat most fedezi a háziorvosok közüzemi számláit. Ha nem fedezi,
akkor az a pénz, ami megmarad, amiből tudnák ezt biztosítani. Ezt meg kellene próbálni
ismét.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy megszavazza, mert ez egy kötelező ellátási
feladat. Megérné, még ha pénzbe is kerülne, hogy egy szakjogász átnézze az orvosokkal
kötött szerződéseket. Ha Soponya kimegy az ügyeletből, és az felborul, akkor hogyan fogják
ellátni?
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy nem támogatná szívesen ezt a kérést.
Pályázatok most is vannak kiírva és lehet létrehozni körzetet. Egy év után ugyanazzal fognak
szembeállni. Javasolta, hogy figyeljék a pályázatot és a körzetükben lévő településekkel
vegyék fel a kapcsolatot és alakítsanak ki ügyeletet.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a pályázatnál legalább 30 E embert
kell, hogy ellásson az ügyelet. Mindenképpen nézzék meg, hogyan lehet a Sospito Bt-vel
kötött szerződést módosítani és legyenek átadva az üzemeltetési költségek az orvosoknak.
Szavazásra tette fel, hogy a kért többletösszeget ne adják meg az ügyeletnek.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
2 igen szavazattal
7 ellenszavazattal
3 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2008 (X. 16.) számú
Határozata
A Központi Orvosi Ügyelet többletigényének elutasításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem döntött a
Központi Orvosi Ügyeletet működtető Aba Med Bt. többletigényének
elutasításáról.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy az ügyelethez kért
többletösszeget vállalja az önkormányzat a következő évre.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
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8 igen szavazattal
2 ellenszavazattal
2 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2008 (X. 16.) számú
Határozata
A Központi Orvosi Ügyelet többletigényének biztosításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sárvíz
Központi Ügyelet finanszírozása”-c. előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza: Az Önkormányzat a 2. sz. mellékletben lévő táblázatban
lévő finanszírozást megismerte és az abban kalkulált többletköltségeket
2009. január 1.-től a Szolgáltató (Aba-Med Bt.) számára biztosítja.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: 2009. január 1.
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy vizsgálják meg, keressék
meg annak a lehetőségét, hogyan lehet a Sospito Bt-vel kötött szerződést módosítani. Akár a
szakminisztériumot, akár szakjogászt, orvosi kamarát bevonva. Határidő a decemberi testületi
ülés, felelős a jegyző.
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy a testület hatalmazza fel a jegyzőt, hogy
szakjogásztól kérjen ajánlatot a szerződések átnézésére.
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel az előbb elmondottakat ezzel a
kiegészítéssel.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 12 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2008 (X. 16.) számú
Határozata
Háziorvosi feladatátvállalási szerződés felülvizsgálatáról
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Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálja a
Sospito Bt-vel kötött háziorvosi feladatátvállalási szerződést. Megbízzák a
jegyzőt, hogy a szerződés módosítására kérjen árajánlatokat szakjogászoktól.
Felelős: Dosztály Csaba jegyző
Határidő: decemberi Kt. ülés
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a László doktornő levelét csak
tájékoztatásul kapták meg. A doktornő úgy látja, hogy a teljesítőképességének a határára ért.
Azért vett ki fizetés nélküli szabadságot, hogy ne éjjel-nappal dolgozzon és megpróbálja
átgondolni, hogy tudja-e ezt tovább csinálni. Ha betegállományba megy, akkor sincs, ha
fizetés nélküli szabadságra megy, akkor sincs a doktornő, ezért adta meg a hozzájárulást.
A működési engedélyében lévő rendelési idő felében kell helyettesíteni. Ezt jelezni kell az
ÁNTSZ felé, mert a helyettesítési időt be kell tartani. Rendszeresen nincs betartva a
helyettesítési idő. A másik körzetben is általában egy orvos van az összevont rendelések
miatt. Ha az ÁNTSZ visszavonja a működés engedélyt, bezár a rendelő, akkor gyakorlatilag
egy orvos lesz a faluban.
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte, hogy van-e joga a polgármesternek a
fizetés nélküli szabadságot engedélyezni? Ez jogilag így helyes, hogy nem engedélyezi,
hanem tudomásul veszi?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogyha nem engedélyezi, akkor is
elmegy szabadságra a doktornő. Nem köteles szabadságot kérni a vállalkozó háziorvos, de
gondoskodni kell helyettesítésről. A tiszti főorvos adott engedélyt a szabadságra és ő kérte a
doktornőt, hogy tájékoztassa az önkormányzatot. Fel kell készülni arra a testületnek, hogy év
végén vagy jövő év elején biztos, hogy még foglalkozni kell az I. orvosi körzettel.
6.
Védőnői körzet módosítása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a védőnői körzet úgy módosulna,
hogy az I. körzetet Szarka Mihályné látja el, a II. körzetet pedig majd az új védőnő. Erről az
előző testületi ülésen már volt szó.
A képviselő-testület a körzetmódosítást egyhangúlag 12 igennel tudomásul vette.

7.
Tájékoztató a felújításokról, beruházásokról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy sajnálja, hogy nem tisztelték meg a
képviselők a hivatalt a felújításkor. Katasztrofális két hónapot éltek át és még nincs vége.
Külső emberek azt mondják, hogy szép, de sok probléma vetődött fel, a kivitelezőnek az volt
az álláspontja, hogy nincsenek kiviteli tervek, ezért nem feleltek meg az igényeknek.
A bejárati ajtó színe nem nagyon tetszik. Azért lett ilyen, mert nem adtunk meg színkódot, de
az asztalos sem hozott mintát. A tervező is leírta, hogy szeretné, ha át lenne festve. Ebből
sajnos semmi nem lesz. Az egy éven belüli garanciális felújításban tavasszal lefestik. Talán az
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ünnepek utáni héten átadásra kerül az akadálymentesített, felújított hivatal. A II. orvosi
rendelőnél a korlátlift határidőre elkészült. A mozgássérült parkoló is elkészült. Még
pelenkázót kell felszerelni a mozgássérült mosdóba, és a folyosóra vezető sávot festeni. Ez is
a jövő hét végén fog befejezésre kerülni.
A Zalka utcánál az útfelújítási munkákkal meg kellett állni, mert a közművek nem ott
mennek, ahol jelezve vannak, ezért gerincvezetéket és házi víz és gázbekötéseket kell
kiváltani, aminek a költségei nincsenek bent a költségvetésben. Lehet, hogy plusz
közbeszerzést kell kiírni és plusz forrást kérni, mert maradt benn pénz a pályázatból.
Módosítani kell a tervet is. Nem elég szikkasztóárok kialakítása, a belvíz miatt. Ezért az
eredeti tervnek, megfelelően rendes árkot kell kiépíteni. Ezért a Zalka utca nem fog az idén
elkészülni. A Magyar Aszfalt Kft. amennyi utcát tud, annyit megcsinál ebben az évben. A
Sport utca70 %-a készen van. A Jókai utcát tegnap kezdték. A telefon összes optikai kábele az
árok felszíne alatt kevéssel van lefektetve, amit lefényképeztek. Zárt csőrendszer lesz, be lesz
betonozva. Az utca másik végén ki kell vágni egy hársfát, de nem tudni, hogy a gyökerei
mennyire csavarodtak rá a vezetékekre. A Dózsa utcát is elkezdték.
A Sport és Zalka és a Ságvári utca lakói tájékoztatva lettek az útfelújításról.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a Horgásztóhoz azért nem visznek földet, mert a
sofőrök eladják 6 E Ft-ért.
Lehotainé Kovács Klára polgármester:Elmondta, hogy a Horgásztóhoz a rossz út miatt nem
visznek földet. Nem tud arról, hogy pénzért vittek volna valahova földet. Holnap utána jár a
feltételezésnek.
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy megkereste Pribék István Mező
utcai lakos. Elmondta, hogy ránk szavazott, és mit tesz a testület annak érdekében, hogy a
Dózsa utca és a Keresztúri utca kereszteződésében, a kanyarnál megszűnjön az életveszély?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az a rész a Magyar Közút Kht-hoz
tartozik.

8.
Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 2007. évi jogtalanul igényelt
iskolai normatíva összegét, - amit vissza kellett volna fizetni még márciusban - , a kamataival
együtt közel 4,2 M Ft-ot, leemelték az önkormányzat számlájáról. Nincs semmi pénzük. Ki
kell fizetni a VDB-K Kft-nek az 5,5 M Ft önrészt a hivatal akadálymentesítésére. A korlátlift
teljes egészében ki van fizetve, de nem tudták még lehívni a pályázati pénzt.
A fűtéskorszerűsítésnél is van önrész. Összesen közel 10 M Ft-ot kell kifizetni a következő
3 évben. A pályázat megelőlegező hitelből nem használták fel a teljes összeget, amit vissza
kell fizetni. Ez egy elkülönített számlán van. Tárgyaltak múlt héten az OTP Bank Nyrt-vel a
szennyvízhitel átütemezéséről. Azt kérték, hogy 3 évre hosszabbítsák meg a 20 M Ft-os hitelt.
Ezt elutasították, csak egy évre hosszabbítják meg. Ennek a kamata jelenleg évi 11,2 %. Kb.
36 M Ft-tal csökkentették az állami támogatást az oktatási intézmények átadásából kifolyólag.
A plusz normatívák, amiket le lehetett igényelni szeptemberben, kb. fedezi azokat a
kiadásokat, amelyek átmentek Seregélyesre. Határozatot kell hozni a hitel
meghosszabbításáról. Neki kell lendülni annak, hogy minél több pénzt hajtsanak be. Csak
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fedezet mellett ad az OTP hitelt. Azokat az ingatlanokat kellene felajánlani, amikre már
amúgy is van jelzálog. Ez a Dózsa u. 5., a Fő u. 15., a Szabadság tér 5., a Hantosi u 9.
Minősített többség és név szerinti szavazás kell a hitel meghosszabbításáról. Szavazásra tette
fel a szennyvízhitel meghosszabbítását.
A képviselő-testület minősített többségi, név szerinti szavazással
egyhangúlag 12 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2008 (X. 16.) számú
Határozata
Rövid lejáratú hitel meghosszabbításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank
Nyrt-nél lévő 2008. november 27-i lejáratú 32.000.000,-Ft, (azaz
harminckettőmillió forint) összegű hitelszerződéssel kapcsolatban a
következőről dönt:
A lejáratkor fennálló
meghosszabbításáról.

összeg

2009.

november

27-ig

történő

A hitel fedezete változatlan.
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg döntött, hogy az önkormányzat a
30.000.000 Ft folyószámla és a 40.000.000 Ft MFB hitele fedezeteként is
ugyanezen ingatlanokat ajánlja fel.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel
futamideje alatt az éves költségvetések összeállításakor a felvett hitelt és
járulékait az Önkormányzat minden más fejlesztési kiadást megelőzően
betervezi és jóváhagyja.
Az Önkormányzat a hitelt legkésőbb a lejáratkor, 2009. november 27-én
visszafizeti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyző ellenjegyzésével
történő, kötelezettségvállalásra.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Dosztály Csaba jegyző
Határidő: 2008. november 27.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Horgászegyesülettel történt
egyeztetés után az önkormányzat ajánlatot tett a 1188 hrsz-ú ingatlan megvásárlására, 250 E
Ft-ért, illetve Halmi Juliannának nem kellene befizetni a 207 E Ft csatorna érdekeltségi
hozzájárulást. Erre a mai napon érkezett válasz az ügyvédtől, hogy nem fogadják el az
ajánlatot.
A tornacsarnokos pályázatnál 6 hónapon belül, február 26-ig el kell végezni a II. forduló előtti
feladatokat. Meg kell terveztetni a tornatermet, és jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni.
Január 20-ig nyilatkozni kell arról, hogy a 20 M Ft önrészt miből biztosítják. Akár téglajegyet
is adhatnának ki. November 15-ig be kell nyújtani az építési hatósághoz a kész terveket. Létre
kell hozni egy újabb konzorciumi megállapodást Seregélyessel. Be kell nyújtani még
különböző dokumentumokat. Seregélyesen felszabadul két épület, mert új óvoda lesz építve,
és ha azt értékesítik, akkor annyival csökken a támogatás összege, és akkor is, ha 15 éven
belül adják el. Az még nem tisztázódott, hogy Sárosd esetében is csökken-e a támogatás
mértéke. Január 20-ig el kell készíteni az esélyegyenlőségi tervet. Akik nyertesei ennek a
pályázatnak, azoknak kötelezően részt kell venni a TÁMOP pályázaton. Az előzetes terveket
Polgár Tibor tervező készítette, őt kellene megbízni a tervek elkészítésével. Az ajánlat
2-2,3 M Ft volt. Ezt az összeget ki kell fizetni. Hétfőn reggel 9 órára fog az iskolába jönni a
tervező, és kérte, hogy aki ráér, az menjen el a megbeszélésre. Arról kellene dönteni, hogy a
testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a forrást tudják biztosítani, vagy nem tudják, nehéz
így döntést hozni. Arra milyen biztosítékuk van, hogy lesz 20 M Ft-juk januárban?
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy 2,2 M Ft-ot veszíthetnek 200 M Ft támogatással
szemben. Voltak már hasonló helyzetben, hogy meg kellet szavazni 400 E Ft önrészt és
nyertek többet, ezt kell mérlegelni.
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy ezt a 2,2 M Ft-ot teremtsék elő, áldozzák fel.
Nincs senki, aki ne akarná a tornacsarnokot a képviselők közül. Véleménye szerint van arra
lehetőség, hogy összeszedjék a 20 M Ft-ot.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a bizottságok sem igazán
működnek és nagy érdeklődést nem tanúsítanak egymás iránt. Neki kell állni a feladatoknak.
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem
volt. Szavazásra tette fel, hogy a testület felhatalmazza a polgármestert a tornacsarnokra
vonatkozó tervezői szerződés megkötésére.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 12 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2008 (X. 16.) számú
Határozata
Tornaterem engedélyes tervéről
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Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli az
Általános Iskolai tornaterem engedélyes terveit az ELKANA-T Építőipari,
Tervező és Szolgáltató Kft.-től.
Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy mindenki megkapta a 12 lakásos
bérház garanciális bejárásáról szóló jegyzőkönyvet. Erre azért került sor, mert lejár a jótállása
a lakásnak. Meghívta a bejárásra az illetékeseket, de természetesen a Hajdu úr nem volt itt.
A Hajdu úr kérte, hogy találkozzanak, de még nem tudtak időpontot egyeztetni.
A seregélyesi iskola igazgatója megküldte, hogy eddig mi történt az iskolatársulással
kapcsolatban. A kért adatokat, dokumentumokat részben megküldték, a többit, ha helyreáll a
rend a hivatalban, utána megküldik.
9.
Egyebek
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megköszönte a szüreti felvonuláson résztvevők
segítségét.
A rendszergazda szerződése augusztus 31-én lejárt, és azt mondták, hogy nincs rá ekkora
összegük. Horváth Krisztián, vagyis a HWD 2003 Bt., nyújtott be ajánlatot, és a benne
szereplő összeg kb. a fele annak, mintha megbízási szerződéssel dolgozna.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az előzőekben 40 gépre vonatkozott a szerződés,
most meg 8-10 gépre adott ajánlatot a vállalkozó.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzatra vonatkozik az
ajánlat, és itt van a Művelődési Ház és a Védőnői Szolgálat is.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy tisztázni kellene, hogy mit gondolt. Úgy tudja,
hogy másik szerződés készült az iskolai gépekre.
Horváth Gábor József képviselő: Javasolta, hogy kérjenek más cégektől is ajánlatot.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy két évig megpályáztatták, és
mindig a Horváth Krisztiáné volt a legolcsóbb ajánlat.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy megnyugodjon mindenki, kérjenek ajánlatot.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy addig fizetnek eseti díjat. Egy,
vagy két évre kössenek szerződést?
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy egy évre.
Végh László képviselő: Javasolta, hogy tisztázzák mit takar az ajánlat, de döntsenek róla.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel Horváth Krisztián – a HWD
2003 Bt. - ajánlatát.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 12 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2008 (X. 16.) számú
Határozata
Rendszergazda megbízásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a HWD 2003 Bt-t
2008. október 20-tól 2009. október 20-ig megbízza az önkormányzat és
intézményei rendszergazdai feladatával, 50 E Ft+ÁFA/hó munkadíjért.
Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy Balogh János Sárosd, Petőfi u. sz. alatti lakos azzal
a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Petőfi utca végén lévő néhány akácfából álló
kis ligetből az elszáradt fákat kivághassa, ami természetesen az övé lesz, és esetleg ültetne
helyettük új fákat. Megnézte a területet, ahol 20 db akácfa van. Kettő tűnik olyannak, hogy
majd el fog száradni. Egy-két fán van egy-egy ág elszáradva. Azt mondta Balogh Jánosnak,
hogy az elszáradt ágakat levághatja a saját költségére. Véleménye szerint nem kell kivágni a
fákat. Ez a terület belterület és három építési telket ki lehetne alakítani.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az elmondottakat válaszként írja le
a kérelmezőnek a jegyző úr.
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a Jobb Otthon Alapítvány munkája nem úgy
folyik, ahogy azt szeretnék. Ritkán vannak itt, hetente 1-2-szer. Sokan keresik, de nem
találják meg őket.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy kérje a testület az alapítvány
vezetőjétől, hogy a szerződésnek megfelelően, napi rendszerességgel legyenek Sárosdon.
A képviselő-testület 12 igennel, egyhangúlag egyetértett.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy időszerű lenne egy teljes kimutatás a
költségvetésről. A felvett hitelek, illetve a jelenlegi valós pénzügyi készpénzforgalom hogyan
áll.

21
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 1,5 M Ft körüli kifizetetlen számla
van. 800 E Ft-ot ki tudtak fizetni, a többit nem.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a tornacsarnokkal kapcsolatban is kellene
kimutatás.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy tavasz óta mondja, hogy bajban
van az önkormányzat. A novemberi ülésen napirendi pont a költségvetés III. negyedévi
végrehajtásáról szóló beszámoló.
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:
A képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította a védőnői állásra meghirdetett
pályázatot, és új pályázat kiírásáról döntött.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és
az ülést bezárta.
K.m.f.

Dosztály Csaba
jegyző

Horváth Gábor József
hitelesítő

Lehotainé Kovács Klára
polgármester

Pribék Ferenc
hitelesítő

