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Az ülés megnyitása
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirenden kívül van-e
valakinek egyéb javaslata? Nem volt.
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Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi tevékenységéről.
2./ Egyebek.
Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Hallósy Péter
alpolgármestert és Mrázik Sándor képviselő-testületi tagot javasolta.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 8 igennel egyhangúlag elfogadta.
1.
Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi tevékenységéről
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy decemberben szokták tartani a
közmeghallgatást, de úgy gondolták, hogy az ünnepi készülődésben kisebb az érdeklődés, bár
most sem nagyobb. A jövő évi tervek, elképzelések azért nem szerepel napirendi pontként,
mert decemberben szokta elfogadni az országgyűlés a költségvetést. A költségvetés előtt vagy
januárban, vagy február elején meg lehet tartani a következő évi közmeghallgatást, ahol a
terveket, elképzeléseket tudják ismertetni. Évközben is igyekezett a Kisbíróban a lakosságot
tájékoztatni.
Már a költségvetés összeállításakor láttuk, hogy nagyon nehéz év elé nézünk, elég nagy hiány
van. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 512.951.000 Ft, ebből az iskola költségvetése
teszi ki a legnagyobb hányadát, több mint 140 M Ft, és kb. a felét finanszírozza az állam a
normatívákkal. Az óvoda költségvetése közel 72 M Ft, és itt is kb. az 50 %-át fedezi a
normatíva. Körjegyzőségi feladatot is ellát január 1-től az önkormányzat, ez azt jelenti, hogy a
hantosi kirendeltség dolgozói is a sárosdi hivatalhoz tartoznak. Mind a két önkormányzat a
saját dolgozóinak a juttatásait fedezi, de ez egy külön költségvetésben jelenik meg.
Összevontan a két hivatal illetve a körjegyzőség költségvetése 42,2 M Ft körüli összeg, ebből
28 M Ft a sárosdi hivatalra vonatkozik, illetve ebben nincs bent a polgármesterek,
alpolgármesterek juttatása és a működési költségek. Éves szinten 2 M Ft-tal több bevételt
jelent a körjegyzőség. Ezek a kiadások teszik ki az önkormányzat költségvetésének nagy
részét, ezen kívül fenntartják a Védőnői Szolgálatot, a Művelődési Házat, a Könyvtárat. Az
önkormányzat fedezi az orvosi rendelők közműdíjait, közterületek, temetők, önkormányzati
tulajdonú erdők rendben tartását, valamint a közvilágítást is.
Tetemes összeggel terhelik a költségvetést a hitelek, amelyek részben korábbi beruházásokra
lettek felvéve. Tavaly szeptember végéig ki kellett volna fizetni a szennyvízcsatorna
kiépítésére felvett hitelt. 32 M Ft-tal kevesebb folyt be, ezért ennyit kellett felvenni az
önkormányzatnak, nem a 2,5 %-os kamattal, hanem minden negyedévben változik a kamat,
jelenleg 12,2 %. Sokan nem fizettek semmit a csatorna érdekeltségi hozzájárulásba.
Megteszik a szükséges lépéseket és próbálják behajtani a kintlévőségeket. A 32 M Ft-ból kb.
5 M Ft folyt be a lakosságtól, és a Fő u. 34. értékesítéséből befolyt 7,5 M Ft-ot, ennek a
hitelnek a törlesztésére fordították, jelenleg 19 M Ft van még ebből a hitelből. Adtak be
kérelmet a bankhoz a hitel 3 évre való meghosszabbítására, de csak további egy évre
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hosszabbítják meg.. Valószínű, hogy jövőre sem fog befolyni 5 M Ft-nál több a lakosság
részéről, ezért továbbra is fenntartják azt, hogy ingatlant kellene értékesíteni.
A 12 lakásos bérháznak 8,4 M Ft az éves törlesztőrészlete, és 3,8 M Ft a kamat. Ez a
törlesztés 2010-ben fog lejárni. A közvilágítás korszerűsítés törlesztése az idén lejárt, ami
1,456 M Ft volt évente. Ezek mellett van a 30 M Ft működési hitele az önkormányzatnak,
amit még 2006-ban felvettek, és ezt folyamatosan évente megújították. Félő, hogy a gazdasági
problémák, válság miatt nem biztos, hogy ekkora összeggel a bank meg fogja jövőre újból
ítélni ezt a hitelt. Akkor pedig nagyon nagy problémák lesznek, és nem csak Sárosdnak.
Jelentős tétele a kiadásoknak a különböző szociális juttatások, amelyek egy része teljesen
államilag finanszírozott, egy kisebb hányada (pl. az ápolási díj) önkormányzati forrásból
adható. Igyekeznek minél több személyt bevonni a munkába.
Csökkentek az anyagi lehetőségei az önkormányzatnak, ezért csak azokat a 70 éven felüli
egyedül élőket tudták támogatni a szemétszállítási díj átvállalásával, akiknek a nyugdíja nem
haladja meg a nyugdíjminimum 2,5-szeresét.
Az előző kétévi oktatási normatíva elszámolás kapcsán az önkormányzatnak 5,7 M Ft+1 M Ft
kamatot vissza kellet fizetni. Ezért kénytelenek voltak júliusban szigorú intézkedéseket tenni.
Meg kellett szüntetni a közalkalmazottak étkezési hozzájárulását illetve a természetbeni
étkezést. Elérték, hogy a könyvtárban és a Védőnői Szolgálatnál ingyen kapják az internet
hozzáférést. Ahol nem volt szükséges, ott lemondták a telefont. Nem nagy összegek ezek, kb.
20-30 E Ft, de ezzel is lehet a kiadásokat csökkenteni. A polgármester és az alpolgármester
költségtérítése sem került felvételre, amióta az intézkedéseket megtették. Az idén egy civil
szervezet sem kapott támogatást az önkormányzattól.
Sikerült munkalehetőséget biztosítani hosszabb-rövideb időre több helyi munkanélküli
lakosnak. Közcélú alkalmazottként 5-5 fővel dolgozott tavasszal és ősszel 2-2 hónapig. Az ő
bérüket teljes egészében az e célra kapott állami normatíva fedezte. A Munkaügyi Központtal
kötött szerződés alapján 5 főt sikerült alkalmazni közhasznú munkára 3 hónapra a nyári
időszakban. Fő feladatuk a parlagfűmentesítés volt. A bérük 90 %-át kapta meg az
önkormányzat. A településőri szolgálat május 1-től működik két fővel, és december 31-ig
lesznek, a Munkaügyi Központ 90 %-os támogatásával. A településőri szolgálat közös
elképzelés volt a Megyei Önkormányzat, Sárosd, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Mezőfalva és a
Munkaügyi Központ között. Ezeken a településeken nagyon sok probléma van a
közbiztonsággal, és mivel több rendőrt nem tud biztosítani a kapitányság, ezért vetődött fel ez
a megoldás. Úgy tapasztalják, és a rendőrségnek is az volt a véleménye, hogy csökkent a
közrend elleni bűncselekmények száma. Az elkövetések nagy része arra az időszakra esik,
amikor már sem a polgárőrök sem a településőrök nincsenek szolgálatban.
Az intézmények működtetése okoz nagy problémát az önkormányzatnak. Nem véletlenül
lépték meg a körjegyzőséget. A közüzemi díjak egyre magasabbak, az állami normatíva
szűken fedezi az ott dolgozóknak a bérét, de erre sajnos az állam nem ad fedezetet. Az
önkormányzatnak az iparűzési adó és a gépjárműadó bevételeken kívül nincs más saját
bevétele, ami kb. 36 M Ft. Ez is oka volt annak, hogy már 2007. decemberében folytak
tárgyalások a közoktatási társulás létrehozásáról. Nagyon sokat hezitáltak, hiszen 2006-ban is
felvetődött ez a lehetőség. Mindenki a függetlenségét próbálja megtartani, de a kormányzati
lépések arra kényszeríttettek bennünket, hogy létrehozzuk Seregélyessel a közoktatási
társulást. A társulás annyiban jelent változást, hogy magasabb normatívát lehet leigényelni.
15-18 M Ft-tal csökkenthető az az összeg, amit Sárosdnak hozzá kellett tenni a két intézmény
működtetéséhez. Így 75-80 M Ft-ot kell hozzátenni. Nem kell a gyerekeknek sehova utazni,
mind a két településen megmaradt az iskolában a 8 évfolyam és az óvodai csoportok is. A
pedagógusoknak sem kell egyik településről a másikra menni tanítani. Nehezen hozták meg
ezt a döntést, kicsit csikorog még az együttműködés, de bíznak benne, hogy szakmai előnyök
is fognak jelentkezni, nemcsak anyagiak.

5
Lezárult a volt polgármester és az önkormányzat közötti per. A Legfelsőbb Bíróság a
Munkaügyi Bíróság és a Megyei Bíróság ítéletét is hatályon kívül helyezte és kimondta, hogy
nem volt jogszerűtlen az önfeloszlatása az akkori testületnek. A költségek egy része is
megtérült, hiszen 380 E Ft+ÁFA-t be kellett fizetni a volt polgármesternek az eljárási díjra.
2007. őszén kerültek beadásra az akadálymentesítéses pályázatok és az útfelújítási pályázat.
Mindhárom pályázat eredményes volt. A Polgármesteri Hivatalban felújításra került az alsó
szint, mert az épület több mint 20 éves és azóta karbantartásra nem volt lehetőség. Új
burkolatot kapott az alsó szint, megtörténtek a meszelések. Kicsit át is alakult a hivatal, talán
annak megfelelően, ami a 21. században elvárható lehet. A pályázat bekerülési költsége
15.724.381 Ft volt, mivel közbeszerzési eljárás köteles volt a beruházás, ennek a
lebonyolítása után ez az összeg kevesebb lett. A 10 millió Ft támogatást valószínű nem tudják
teljes egészében lehívni. Sok probléma volt a fűtési rendszerrel. Most lecserélésre kerültek a
fűtőtestek és új kazán is beszerzésre került, ami CÉDE pályázatból valósult meg. Felújításra
kerültek a lámpatestek. Erre azért volt szükség, mert a régiek fényereje nem felelt meg az
előírásoknak, és sokat fogyasztottak. Ez nem pályázat keretében, hanem egy megelőlegezés,
ún. Szemünk Fénye programban valósult meg. Ennek a költsége 1,2 M Ft, és 5 év alatt kell
havi részletekben kifizetni.
A másik pályázat a II. orvosi rendelő akadálymentesítése volt. Itt szükséges volt még
korlátlift beszerzése, és az úgynevezett infokommunikációs rendszer kiépítése (utóbbi a látás
és hallás sérülteket segíti a tájékozódásban). Ennek a támogatása 90 %-os, a teljes költség
5.694.110 Ft, és 5.124.699 Ft-ot nyertek rá.
A legnagyobb beruházás az utak felújítása. Csak meghatározott besorolású, gyűjtő utakra
lehetett pályázni. Sárosdon ilyen kategóriába a Jókai, a Dózsa, a Sport, a Ságvári és a Zalka
utcák tartoznak. A tervek szerint vízelvezetés, ahol lehet járda felújítás is szerepel.
A támogatás 98,5 M Ft, a benyújtott pályázat teljes költsége 140.644.203 Ft, mely a
felújításhoz kapcsolódó egyéb költségeket is magában foglalja (pl. közbeszerzési eljárás,
könyvvizsgáló, műszaki ellenőr stb.). Az önrész több mint 42 millió Ft, amit fejlesztési
hitelből tudnak biztosítani. 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.
Pót 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 felújít ebben az évben.
A Sport utcánál már csak a kopóréteget kell felvinni. A Jókai utcát is elkezdték. A telefon
összes optikai kábele az árok felszíne alatt kevéssel van lefektetve, ezért zárt csőrendszer lesz,
ami 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.
Két olyan pályázatot adtak be, amelyek nem voltak eredményesek, illetve tartaléklistára
kerültek. Az egyik a Tükröspusztai út felújítása, a másik pedig az Új utca ivóvízellátása.
Seregélyessel közösen került beadásra egy új pályázat. A közoktatási intézmények felújítása
kapcsán az iskolához tornaterem építése, a régi épületszárny tetőhéjazat cseréje, külső
szigetelése, konyha felújítása, eszközök beszerzése valósulna meg 220 M Ft értékben, 90 %os támogatással.. Január 20-ig nyilatkozni kell arról, hogy a 20 M Ft önrészt miből biztosítják.
Február 26-ig el kell végezni a II. forduló előtti feladatokat. Meg kell terveztetni a
tornatermet, ami folyamatban van, és jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. November
15-ig be kell nyújtani az építési hatósághoz a kész terveket. Létre kell hozni egy újabb
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konzorciumi megállapodást Seregélyessel. Be kell nyújtani még különböző dokumentumokat.
Január 20-ig el kell készíteni az esélyegyenlőségi tervet.
Nehéz helyzetbe került a nyár folyamán az önkormányzat. A kifizetéseiket nehezen tudja
biztosítani havonta. Nagyon sok kintlévőség van a szemétszállítási díjnál is. 2005. december
31-ig az önkormányzatnak kell kifizetni a be nem fizetett díjakat. Az ezutáni hátralékot is be
kell hajtani, de azt nem kell kifizetnünk, ha eredménytelen a végrehajtás.
Szeretnének családi napközit létrehozni, mert van rá igény. Itt két és három év közötti
gyerekek lennének, ha az anyuka vissza akar menni dolgozni. A pártházban nagyon magas
költségekkel lehetne akadálymentesíteni, kialakítani, és az óvodában sem oldható meg.
Magánháznál is meg lehet szervezni a családi napközit, már 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 a családi napközit, azt még nem tudni.
Pályázatokra nem nagyon lesz lehetőség az elkövetkezendő időszakban, de vidékfejlesztés
kapcsán vannak lehetőségek pályázni akár civil szervezeteknek, önkormányzatoknak,
magánszemélyeknek is lehet. Van pályázati lehetőség falumegújítás kapcsán, de nem lehet
járdát építeni, viszont parkosítani igen. A Megrongált II. világháborús emlékművet helyre
lehetne állítani, és a Szabadság teret fel lehetne újítani és a Sála bolt mögötti területen
parkolót lehetne kialakítani, illetve el lehetne helyezni oda egy kutat az átutazóknak és
parkosítást végezni. 100 %-os a támogatás, de az ÁFA-t az önkormányzatnak kell fizetni.
Turizmusfejlesztés kapcsán szálláshelyeket is lehetne létesíteni. A tulajdonosokkal még nem
tudott beszélni, de szeretné, ha a kovácsműhelyt felújítanák ebben a pályázatban. Ezek kisebb
költséggel járó beruházások lennének. Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de három
különböző dologra is pályázhat, az első forduló beadási határideje november 30.
Sárdy Gyula helyi lakos: Elmondta, hogy a testület a lehetőségeket maximálisan kihasználta.
Lehet, hogy erőn felül vállalnak, igaz, kár lenne kihagyni a pályázatokat. Néhány dologban lát
egy kis túlfejlesztést, pl. az akadálymentesítésnél. Örül annak, hogy Hantossal megvalósult a
körjegyzőség. Véleménye szerint Hantossal és Nagylókkal létre lehetett volna hozni
közoktatási társulást, ahogy korábban tervezték. A faluközpontban lévő útpadka hibákat
tolólappal el lehetne tüntetni, most az útépítés kapcsán sok nagy gép dolgozik a faluban.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az a szakasz a Magyar Közútkezelő
Kht. kezelésében van, és kátyúztak ott.
Sárdy Gyula helyi lakos: Elmondta a Sárosd Napok rendezvénnyel kapcsolatban, hogy
elfogyott a lendület, a tűz, ami előtte fűtötte a szervezőket. Az összefogást hiányolta, a
képviselők részéről nem látott ott annyi segítőt. Az kérdés, hogy jövőre lesz-e egyáltalán
rendezvény.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a szervezésben nem voltak
problémák, inkább talán arról kellene leszokni, hogy egyedül akarnak mindent csinálni.
Tényleg ott kell lenni valakinek a rendezvényeken, ebben teljesen egyetért.
Horváth Jánosné helyi lakos: Elmondta, hogy szeretne tájékoztatást kapni az orvosi ügyelet
várható helyzetéről. Hallomásból tudja az I. orvosi rendelőben lévő kaotikus állapotokat.
Megkérdezte, hogy itt nincs feladata a testületnek és meddig mehet ez így ahogy megy?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy a László doktornőnek a megyei
tisztifőorvos engedélyezte október 1-től december 31-ig a fizetés nélküli szabadságot.
A jegyző beszélt a tiszti főorvossal, aki tájékoztatta, hogy a vállalkozó háziorvos elmehet
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fizetés nélküli szabadságra, de a rendelési idejének a felében biztosítani kell a helyettesítést.
Az I. orvosi rendelőnél nem most kezdődtek a problémák. Sok mindent nem tud a testület
tenni. Ez egy várakozás előtti 3 hónap, nem tudják, hogy milyen változás fog következni.
Mindenféle területen vannak problémák, de odáig nem jutottak el, hogy valaki bejött volna és
írásban panaszt tett volna, mert beazonosítható a bejelentő. Nem tudni még, hogy januártól
továbbra is működteti-e az Aba-Med Bt. az orvosi ügyeletet. Az orvosok körében vannak a
problémák, nem szívesen ügyelnek, azt meg különösen szóvá teszik, hogy Sárosddal sok
problémájuk van, valamint magasabb díjat kérnek. Ebben az évben az érintett települések
képviselő-testületei azt mondták, hogy egyszerűen az anyagi források nem teszik lehetővé,
hogy plusz pénzt adjanak. Sárosd vállalja, hogy jövőre lakosonként 20 Ft-tal többet fog fizetni
az ügyeleti ellátásért, hogy 1800 Ft-os óradíjat lehessen adni az orvosoknak. Kérdés, hogy a
többi önkormányzat is tudja-e ezt vállalni. Soponya jobban járna, ha a székesfehérvári
ügyelethez csatlakoznának, mert ott kevesebb hozzájárulást kellene fizetniük. Ha ők
kiszállnak az ügyeletből, akkor nagy problémák lesznek. Amikor az abai ügyeletet választotta
Sárosd, akkor sem volt más lehetőségük.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy nem lesz könnyű helyzetben a testület az
I. orvosi rendelővel kapcsolatban. Sokat foglalkozott a testület illetve a jegyző és a
polgármester ezzel a kérdéssel, de azt látja, hogy a szakhatóság sem akar konfrontálódni.
Az egyik orvos túl sokat ügyel, a másik meg nem vesz részt az ügyeletben. A személyi
ellentéteket a testület nem tudja megoldani. A testület próbált mindent megtenni, amit tudott
az ügyelettel kapcsolatban, de a lakosság támogatása is szükséges ehhez.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte az
érdeklődőknek a megjelenést és a közmeghallgatást bezárta.
K.m.f.

Dosztály Csaba
jegyző

Hallósy Péter
hitelesítő

Lehotainé Kovács Klára
polgármester

Mrázik Sándor
hitelesítő

