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Az ülés megnyitása
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy előbb a nyílt ülés
legyen. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül van-e valakinek egyéb
javaslata?
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben a Polgárőrséggel és az
iskolai futballpályával kapcsolatban szeretne szót kérni.
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Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben a mai újságban megjelent Leader
programról szóló cikkel 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./ Beszámoló a 2008. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról.
2./ 2009. évi költségvetési koncepció, belső ellenőrzési terv.
3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
4./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről.
5./ Egyebek.

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Végh László és Kovács
Tibor Orbán képviselő-testületi tagokat javasolta.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 9 igennel, egyhangúlag elfogadta.
1.
Beszámoló a 2008. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az írásbeli előterjesztést mindenki
megkapta. A beszámolót a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Átadta a szót a bizottság
elnökének.
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság
javasolja a beszámoló elfogadását.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy amikor az iskola átkerült Seregélyesre, a konyha
viszont az önkormányzathoz került, arról volt szó, hogy az ott dolgozók létszáma 4 fő.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 5 főt vett át az önkormányzat. Egy
fő volt, aki betegállományban volt egy évig, utána kivette a szabadságát, és azóta főállású
anya és fizetés nélküli szabadságon van, de ő az állományban bent van.
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Végh László képviselő: Megkérdezte, hogy mi van az élelmezésvezetővel az óvodában? Úgy
tűnik, hogy a félállásos élelmezésvezetőből teljes munkaidős lett.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy az óvodai élelmezésvezető szedi be
az étkezési térítési díjakat továbbra is. Be lett töltve az eddig be nem töltött két óvodai
álláshely. Az élelmezésvezető munkájának a nagy része megmaradt. Gyakorlatilag egy fő
bére megmarad, és azt használják fel arra, ha valakit hosszabb távon helyettesíteni kell.
November végén vagy december elején lehet ellenőrzést végezni a konyhákon és utána majd
gondolkodhatnak azon, hogyan legyen a továbbiakban. Megkérdezte, hogy a beszámolóval
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a
a 2008. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
152/2008 (XI. 20.) számú
Határozata
A III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
2008. évi III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
2.
2009. évi költségvetési koncepció, belső ellenőrzési terv
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az írásbeli előterjesztést megkapták
a képviselők. Sok helyen le fognak venni a normatívákból. Ha a tornaterem építésével
kapcsolatos pályázathoz nem tudják február 26-ig teljesíteni az előírásokat, akkor az
elkövetkezendő 5 évben a két település nem pályázhat, vagyis pályázhat, de nem fognak
támogatást kapni. A koncepció utolsó oldalán elírás van, a 20 M Ft nem a tervezési költség,
hanem az önrész összege. A bizottság megtárgyalta a koncepciót is. Átadta a szót a bizottság
elnökének.
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság
elfogadásra javasolja a koncepciót azzal a kiegészítéssel, hogy pontosítsák a civil szervezetek
támogatását, állapítsanak meg az adható juttatásokra vonatkozó egységes támogatási rendet, a
tornacsarnok önrész fedezetét jelöljék meg, az önkormányzat árait, bérleti díjait vizsgálják
felül.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az együttes ülésen Seregélyesen
nyilatkozni kell arról, hogy a társult intézményben és egyéb munkaterületen dolgozóknak
tudnak-e biztosítani étkezési hozzájárulást vagy nem. A koncepcióban nem szerepel az
étkezési hozzájárulás, de szerepel benne a 15 E Ft üdülési csekk. Tehát amit az idén
kifizettek, azok be vannak tervezve, illetve amit félévkor módosítottak, az nincs benne.
A köztisztviselőknél lényegesen kevesebb az az összeg, ami adható. Ilyen a szemüvegtérítés,
ami kétévente 20 E Ft, és az üdülési hozzájárulás. Itt viszont Hantossal kell majd tárgyalni,
hogy meg lehet-e ezt változtatni, vagy nem. A Tűzoltóautók nincsenek kifizetve, és a
Sportkör sem kapta meg a támogatást. El kell gondolkodni azon, hogy lesz-e Sárosd Napok,
Lovas Nap jövőre. Be van tervezve a Művelődési Háznál 3 fő, de gyakorlatilag júniustól van
csak 3 fő.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság azzal javasolta elfogadni a
koncepciót, hogy a feltett kérdésekre vagy választ, vagy valamiféle gondolkodást vár. A jövő
évi áraknál, díjaknál van-e szándéka a testületnek a módosításra, emelésre. Ha januárt 1-től
akarnak emelni, akkor azt a decemberi ülésre be kell terjeszteni és elfogadni. Az étkezési díjat
célszerű lenne emelni, és azon elgondolkodni, hogy egyéb árakra, díjakra tegyenek-e a
következő testületi ülésre javaslatokat. A lakbéreknél, a temetői díjaknál és a földbérleti
díjaknál is piaci árakat szabtak meg tavaly.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a temetői díjakat és a lakbéreket
semmiképpen se emeljék.
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy nem javasolja a földbérleti díjak emelését.
Ne adjanak támogatást a civil szervezeteknek, illetve amikor már konkrétabban ismerik a főbb
számokat, még módosíthatnak rajta és utólag is tudnak adni támogatást. Lehet, hogy nem
fognak tudni pályázni sem.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy jónéhány földterületet nem is tud
az önkormányzat bérbe adni, és üres lakások is vannak. Nagyon sok földbérleti szerződés
most járt le, kérdés, hogy meg fogják-e újítani a bérlők.
Hallósy Péter alpolgármester: Javasolta, hogy maradjanak a bérleti díjak. Az étkezéssel
kapcsolatban pontosan ki kell számolni, ezt muszáj lesz emelni. Kérdés, hogy a Sportkör
mennyire tud működőképesen fennmaradni úgy, hogy a közüzemi díjakat fizeti az
önkormányzat.
Zsigmondné Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke
azt mondta a pénzügyi bizottsági ülésen, hogy már a szponzorok nem bírják a fenntartást.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy azért kérdezi, nehogy működésképtelenek
legyenek az utánpótlás csapatok. Inkább legyenek egy szinttel lejjebb, de sárosdiak
focizzanak a csapatokban.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy át kellene adni üzemeltetésre a
focipályát a Sportkörnek, hogy ők fizessék a közüzemi díjakat, ugyanis volt olyan pályázat,
ahol a fenntartási költségekre lehetett támogatást kapni. Nagyon sok általános iskolás korú
diák jár a focipályára, mondhatni, hogy a sportkör helyett ott vannak. Ha a Tűzoltó
Egyesületnek nem terveznek a költségvetésbe támogatást, akkor ők nem tudnak pályázni. Ha
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bent van ez a 300 E Ft, akkor ők eddig az összegig pályázhatnak. Javasolta, hogy tervezzenek
a Tűzoltó Egyesületnek támogatást, de ha az anyagi helyzet nem teszi lehetővé, akkor nem
tudnak nekik támogatást adni, ami a nyáron fog kiderülni.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy olyan emberek munkájáról beszélnek, akik
nincsenek jelen. Javasolta, hogy gyűjtsék össze az összes lehetséges forrást, amiből tudnak
megtakarítani, és kinek mit, mennyit tudnak biztosítani. Akár bizottsági ülésen a képviselők
meghívásával meg lehet tárgyalni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nem fogják külön leszabályozni a
segélyekre és a közmunkára adott pénzt előreláthatólag, hanem egy összegben folyósítják. Az
50 év felettiek minden egyéb probléma nélkül megkaphatják a segélyt. Munkára kell szorítani
a fiatal munkanélkülieket. Tervezik, hogy akinek nincs meg a 7-8. osztálya, annak el kell
végezni, akkor kaphat segélyt. Van olyan lehetősége is az önkormányzatnak, hogy adót vet ki,
de ettől messzemenőkig óvná a testületet, mert lecsökkenne a támogatás. Az adók behajtása
viszont nagy problémát jelentene az önkormányzatnak.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a tornaterem önrészét is elő kell teremteni.
Megkérdezte, hogy erre nem lehetne valami gyűjtést szervezni?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy korábban már említette a téglajegy
kiadását. Meg kell nézni, hogy nem találnak-e szponzorokat.
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy a város és kg. gazdálkodás mit takar?
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Válaszolt, hogy ez egy szakfeladat, város és
községgazdálkodás. Pl. szemétszállítás, fűnyírás.
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a nagyerdei lakók azt nyilatkozták, hogy nem
járulnak hozzá az ivóvízhálózat kiváltásához.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy abban maradtak, hogy megkérdezi
az ott lakókat. Három család esetében tudja, hogy be fogják fizetni a hozzájárulást. A Fejérvíz
Zrt. megkereste az önkormányzatot a beruházással kapcsolatban, és azt válaszolta nekik,
hogyha elfogadják azt a módosítást, hogy az idén kifizetik a 2.-ik részletet, az utolsót pedig
2009. április 30-ig, akkor az idén még elvégezhetik a munkát. Ma volt a munkaterület átadás.
De nem áll neki a kivitelezésnek az idén a Fejérvíz Zrt., mert közmunkás segítséget ajánlott az
önkormányzat, de csak két fő van. Azokat a munkákat végzik el, amit még lehet, a nagy
munka tavaszra marad. Egy tájékoztatást, megbeszélést fognak tartanai a nagyerdei lakókkal a
beruházással kapcsolatban.
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy az együttes testületi ülés előtt már
nem találkoznak. Egységes álláspontra kellene jutni az étkezési hozzájárulással kapcsolatban.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy előbb erről az előterjesztésről
szavazzanak, és utána beszéljék ezt meg.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy visszamenőlegesen is meg lehet állapítani az
étkezési hozzájárulást.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy havi 10 E Ft-ot biztosan nem
tudnak adni.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy január 1-től nem fogják tudni adni az
étkezési hozzájárulást. Ha a későbbiekben lesz rá lehetőségük, akkor adni fognak étkezési
hozzájárulást.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a költségvetési koncepcióval
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a
2009. évi költségvetési koncepciót.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
153/2008 (XI. 20.) számú
Határozata
A 2009. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
beterjesztett 2009. évi költségvetési koncepciót.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a 20 M Ft-ot, a tornacsarnok építésének önrészét,
kiemelten kezeljék, figyeljék.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy evidens, hogy a polgármester ennek a
felelőse.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy bankokat is meg kell keresni, hogy
hosszútávú hitelt adnak-e erre. December 10-én lesz a következő testületi ülés. Megkérdezte,
hogy kell-e hozni határozatot arról, hogy a testület nem szándékozik emelni jövőre a bérleti
díjakat és a temetői díjakat?
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy nem kell róla határozat.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy járják körbe a civil szervezetek
támogatásának a lehetőségét. A seregélyesi együttes testületi ülésen ne zárkózzanak el az
étkezési hozzájárulás adásától, hanem nyilatkozzák azt, hogy mindent megtesznek, hogy
tudjanak biztosítani 3.000 Ft étkezési hozzájárulást. Javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság
tárgyalja meg ezt a két dolgot.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy addig nem lesz újabb információ.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy akkor a januári testületi ülésig
tárgyalja meg a bizottság. Minden adható támogatást bíráljon felül a bizottság. Megkérdezte,
hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt.
Szavazásra tette fel, hogy a Pénzügyi Bizottság az összes adható támogatást nézze végig,
illetve a jövő évi rendezvényekre tudnak-e pénzt biztosítani.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
154/2008 (XI. 20.) számú
Határozata
Az adható támogatások, juttatások felülvizsgálatáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot, hogy vizsgálják felül, az Önkormányzat
által biztosított támogatásokat, nem kötelezően adott juttatásokat, és tegyenek
azokra javaslatot.
Felelős: Zsigmondné Kovács Margit bizottsági elnök
Határidő: 2009. januári Kt. ülés
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy minden évben felül kell
vizsgáltatni és hitelesíttetni könyvvizsgálóval az önkormányzat mérlegét. Ezt évek óta Garami
Ferenc könyvvizsgáló végzi. Erre vonatkozóan küldött ajánlatot, és az idei évben végzett
vizsgálat összegéért, 185 E Ft+ÁFA-ért vállalná a munkát. Ennek az összegnek a jelentős
részét visszaigényelheti az önkormányzat a költségvetési törvény szerint. Javasolja Garami
Ferenc könyvvizsgálatra adott ajánlatát elfogadni. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatba van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt.
Szavazásra tette fel az ajánlat elfogadását.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
155/2008 (XI. 20.) számú
Határozata
Garami Ferenc könyvvizsgáló megbízásáról
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Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Garami Ferenc könyvvizsgáló írásos ajánlatát az önkormányzat 2008. évi
mérlegének felülvizsgálatára.
Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: folyamatos
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az intézmények ellenőrzését
Seregélyes kérheti, mert ő a fenntartó. A közbeszerzési eljárásokat kötelező ellenőrizni.
Sárosdra vonatkozóan minden terület bent van a tervben. Javasolni kell a kistérségnek, hogy
vizsgálja meg az orvosi ügyelet rezsi költségét. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a belsőellenőrzési
tervet az előterjesztés szerint.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
156/2008. (XI. 20.) számú
H a t ár o z a t a
A 2009 évi belsőellenőrzési tervről
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2009. évi belsőellenőrzési tervét a következőkben állapítja meg:
- Óvodai, iskolai konyhák működésének, hatékonyságának
ellenőrzése.
- Polgármesteri Hivatal pénztárának szabályszerűségi
ellenőrzése.
- 2008. évi közbeszerzési eljárások ellenőrzése.
- Központi Orvosi Ügyeletnek átadott támogatási összeg
felhasználásának, hatékonyságának ellenőrzése.
- Közoktatási Társulás szabályszerűségi ellenőrzése.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Dosztály Csaba jegyző
Határidő:folyamatos
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3.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az ÁNTSZ nem engedélyezi a
családi napközit a 12 lakásos bérház emeletén.
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogy mi lesz a Sportegyesület beszámolójával?
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy önként akartak beszámolni.
Hallósy Péter alpolgármester: Javasolta, hogy hagyják ki a jelentésből.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy október 31. volt a határideje annak, hogy az
iskolaigazgató beszámoljon az idegen nyelvvel kapcsolatos felmérésről.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az iskolával kapcsolatos
határozatban több feladat is meg volt fogalmazva. Arra érkezett egy levél az iskolától, de az
idegen nyelv felmérést nem válaszolták meg. A településőri program november 11-től
december 31-ig szól. A polgárőrökkel és a rendőrkapitánysággal volt megbeszélés.
A településőrökkel még nem tudott beszélni erről, de valószínű azt az utat fogják járni, hogy a
délutános településőr este 10 óra helyett hét óráig lenne, 10 órakor indulnak a polgárőrök. Így
a fennmaradó három órában hétvégén is jelen lennének a faluban. Kovács Tibor Orbán
képviselő, a Polgárőrség elnöke elmondja, hogy milyen oka van annak, hogy nem nagyon
működik az, hogy egy utóban üljön a polgárőr és a településőr.
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy a Polgárőrség alapszabályzatában bent van,
hogy csak polgárőr ülhet a polgárőr autóban. Tehát módosítani kellene az alapszabályt. Jelen
pillanatban nem ad minden nap szolgálatot a Polgárőrség. Saját autóval közlekednek a
polgárőrök, mert nincs benzinre pénzük.
Mrázik Sándor képviselő 19 óra 30 perckor megérkezett.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy polgárőr mehet gyalog is a településőrrel.
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy örvendetes, hogy szinte minden
reggel a településőr ott van az iskolai zebránál.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy minden település megszavazta az
orvosi ügyeletben részvevő orvosok magasabb óradíját, csak még Aba nem döntött.
Megkérdezte, hogy megtörtént-e a természeti értékek védelembe vétele?
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy igen. Amikor a testület döntött róla, utána elküldte a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának a megkeresést, akik továbbították a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak, és ők most kérték a napokban a rendeletet a
nyilvántartásukhoz.
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogy a Sportegyesület továbbra is igényt tart
arra, hogy beszámoljon?
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Mrázik Sándor képviselő: Válaszolt, hogyha a testület igényt tart rá, akkor megpróbálja
összeállítani a beszámolót. Ha nem tartanak rá igényt, akkor a Sportegyesület eláll ettől.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy jó lenne, ha a testület támpontot kapna arról,
hogyha az egyesület nem kap támogatást az önkormányzattól, akkor is fenn tudnak-e maradni.
Javasolta, hogy dolgozza ki a Pénzügyi Bizottság a lehetőségeket.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a Labdarúgó Megyei I. osztályban bajnoki
szinten csak akkor szerepelnek, ha a nevezési díjat kifizetik, ez egy szezonban 900 E Ft fölött
van. Nagyon sokba kerül a szerelés, az orvosi vizsgálatok is. Ezt kell mérlegelni a testületnek,
megérti, ha úgy döntenek, hogy jövőre nem tudják támogatni a Sportegyesületet.
Képviselőként a támogatásokat csökkentené, sportköri vezetőként viszont tudja, hogy ha a
jelenlegi szinten akarnak maradni, akkor ahhoz szükséges önkormányzati támogatás is.
A felnőtt csapat mellett több ifjúsági csapatot is kötelező benevezni, játszatni, ahol csak
sárosdi gyerekek vannak. Más településeken az ifjúsági csapatokkal az iskolák foglalkoznak,
a Sportegyesület végzi el az iskola helyett ezt a feladatot. Az egyesület éves költségvetése
8-9 millió Ft körül van. Igyekeznek a működési költségeket csökkenteni, saját maga fúratott
kutat a pálya öntözéséhez. Gyakorlatilag néhány szponzor támogatásával, munkájával tudnak
működni, akik több terhet már nem tudnak vállalni. A Sportkör közüzemi számláit fizette az
önkormányzat, a költségvetésben megállapított 800 ezer Ft támogatást viszont nem tudták
igénybe venni, mert nem volt pénze az önkormányzatnak. Nehezen tudták a hiányzó
támogatást pótolni. El kell dönteni, akar-e a község foglalkozni a Sportegyesülettel vagy nem.
Gondot jelent, hogy a gazdasági év és a verseny szezon nem esik egybe, időben kell tudniuk,
hogy milyen támogatásra számíthatnak.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy szóbeli tájékoztatás történt a
Sportkörről, ezért javasolta, hogy az írásbeli beszámolóra ne tartsanak igényt. Megkérdezte,
hogy a jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt.
Szavazásra tette fel a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 10 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
157/2008 (XI. 20.) 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
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4.
Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a három beruházás folytatódott,
illetve befejeződött. Múlt héten átvételre került a hivatal akadálymentesítése és a fűtési
rendszer felújítása. A továbbiakban majd az elszámolás következik. Jövő héten csütörtökön
14 órakor az orvosi rendelő akadálymentesítése, 14.30 órakor pedig a hivatal
akadálymentesítésének az ünnepélyes átadására kerül sor.
Az útfelújítások folynak. Mindent, ami eltér a tervtől, nagyon meg kell indokolni. Sok minden
eltér a tervtől.
Megkapták a képviselők azt az anyagot, hogy a tornaterem pályázathoz milyen
dokumentumokat kell benyújtani.
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy egy év múlva, amikor beszerzik az anyagokat,
eszközöket, más ár lesz, akkor azt kompenzálják?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem. A megítélt támogatásnál
többet nem kapnak. A rehabilitációs mérnökkel aláírásra került a szerződés, ez 180 E Ft.
A tervezési költség bruttó 2,4 M Ft.

5.
Egyebek
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy érkezett egy megkeresés, ajánlat a
Magyar Almanach Kiadótól a Hungaro Guide kiadványban való megjelenésre. Megkérdezte,
hogy a testület óhajtja-e, hogy Sárosd megjelenjen a kiadványban?
Hallósy Péter alpolgármester: Javasolta, hogy ne rendeljék meg a megjelenést.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy tájékoztatásul kapták meg a
Dunaújvárosi Vízitársulat levelét. Jegyző úr nézze át, hogy egyeznek-e a területek.
Megkérdezte, hogy nyújtanak-e be november 30-ig pályázatot a vidékfejlesztési pályázat
keretében? A kovácsműhely külső felújítását bele lehetne tenni. A támogatás 100 %-os, de az
ÁFA-t ki kell fizetni. A játszótér létesítését is bele lehetne tenni ebbe a pályázatba, amire nagy
szükségük lenne. De nem tudja, hogy be tudnának-e vállalni 1 M Ft önrészt. A Szabadság tér
és a kápolna domb felújítása, és az II. világháborús emlékmű helyreállítása is beletehető a
pályázatba. Valószínűleg 2009. áprilisában lesz ennek a pályázatnak a 2. fordulója, ha nem
fogy el a pénz.
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Javasolta, hogy várják meg a 2. fordulót a
pályázattal.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Véleménye szerint is. Megkérdezte, hogy
egyetértenek-e azzal, hogy halasszák el a pályázatot jövő áprilisra.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett.
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Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Hírlapban olvasta a Leaderről,
hogy nagy összegű támogatást nyertek, megkérdezte, hogyan lesz ennek a pénzalapnak az
elosztása?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy meg lesz határozva, hogy mire
lehet pályázni ebből a pénzből. A közösségben lévő települések pályázhatnak, és az ott
tevékenykedő civil szervezetek és vállalkozások is részesülhetnek a támogatásból, az első
olvasásra nagy összeg sok felé fog kerülni.
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy az iskolai sportpálya és a házuk
tetőproblémája ügyében szólal fel. Folyamatosan kárt okoz a házuk tetején a focilabda. Kérte,
hogy az önkormányzat az iskolát vonja felelősségre ez ügyben. A volt polgármesterrel volt
egy olyan megállapodásuk, hogy ők visszaadják a focipályáról az átrúgott labdát, az
önkormányzat meg kijavíttatja a tetőt.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezt a problémát megpróbálják
rendezni majd.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy Juhász Lászlóné budapesti lakos felajánlotta a
tulajdonában lévő Táncsics u. 47. sz. alatti 1366 hrsz-ú ingatlant térítésmentesen az
önkormányzatnak. A csatorna érdekeltségi hozzájárulás is ki van fizetve az ingatlanra. Van
egy épület is ott, nem túl jó állapotban. Egy olyan családnak el lehet adni, aki nagyon rossz
anyagi körülmények között van. Véleménye szerint fogadják el az ingatlant.
Petrányiné Nagy Olga és Zsigmondné Kovács Margit képviselők 20 óra 45 perckor távoztak
az ülésről.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a felajánlás
elfogadását.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
158/2008 (XI. 20.) számú
Határozata
A Táncsics u. 47. sz. alatti ingatlan elfogadásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete térítésmentesen
elfogadja Juhász Lászlóné tulajdonos Sárosd, Táncsics u. 47. sz., 1366 hrsz.ú
lakóházas ingatlanát ajándékba. A szerződés és földhivatali eljárás költségeit
az önkormányzat vállalja. Utasítják a jegyzőt az ajándékozási szerződés
elkészíttetésére.
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Felelős: Dosztály Csaba jegyző
Határidő: 2008. december 20.

Telek László képviselő 21 órakor távozott az ülésről.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 145/2008 (X. 16.) számú
határozatot, ami a rövid lejáratú hitel meghosszabbításáról szól, ki kell egészíteni a
fedezetként felajánlott ingatlanokkal. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a határozat kiegészítését.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
159/2008 (XI. 20.) számú
Határozata
A rövid lejáratú hitel meghosszabbításáról szóló 145/2008 (X. 16.) számú határozat
kiegészítéséről
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kiegészíti a rövid
lejáratú hitel meghosszabbításáról szóló 145/2008 (X. 16.) számú határozatát.
A következő önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlanokat ajánlják
fel biztosítéknak (ingatlanfedezetnek):
- Sárosd, Fő u. 15.
hrsz.: 42/1
- Sárosd, Szabadság tér 5. hrsz.: 53/3
- Sárosd, Dózsa Gy. u. 5. hrsz.: 506
- Sárosd, Hantosi u. 9.
hrsz.: 863
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: 2008. november 27.
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:
A Képviselő-testület döntött védőnő alkalmazásáról.
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2009. évi fordulójában (10 hónapra) havi 2.000.- (Kettőezer) Ft támogatást állapított meg
négy pályázónak, akik az országos pályázati kiírásban és az önkormányzat szabályzatában
leírtaknak megfeleltek.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és
az ülést bezárta.
K.m.f.

Dosztály Csaba
jegyző

Végh László
hitelesítő

Lehotainé Kovács Klára
polgármester

Kovács Tibor Orbán
hitelesítő

