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Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
               2008. december 11-én tartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Hallósy Péter alpolgármester 
 Horváth Gábor József képviselő 
 Kovács Tibor Orbán képviselő 
 Mrázik Sándor képviselő 
 Pribék Ferenc képviselő 
 Takács Istvánné képviselő 
 Zsigmondné Kovács Margit képviselő 
 Dosztály Csaba jegyző 
 Tar Károlyné gazd. Főmunkatárs 
 Gazsi Lászlóné óvodavezető 
 Szabó Attila Fejérvíz Zrt. 
 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 
Távol: 
 Petrányiné Nagy Olga képviselő 
 Pleizer Lajos képviselő 
 Telek László képviselő 
 Végh László képviselő 
 
 

Az ülés megnyitása 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. A hiányzó képviselők nem jelezték 
távollétüket. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül van-e valakinek egyéb 
javaslata? 
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Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az egyekben szeretne a köztisztviselőkkel 
kapcsolatban szót kérni. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne az 
intézmények bérmaradványainak kifizetésével kapcsolatban szót kérni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy ezt a kérdést a költségvetési 
rendelet módosítása napirendi pontnál tárgyalják. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az egyebekben két önerő pályázathoz kellene 
határozatot hozni. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben a hivatallal, a Művelődési 
Ház udvarával és a közvetlen környezetükkel kapcsolatban szeretne szót kérni. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben az állattartási rendelettel 
kapcsolatban szeretne szót kérni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a napirendi pontokat az 
elhangzottakkal kiegészítve. 
 
A képviselő-testület 8 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Testületi hatáskörbe tartozó közüzemi díjak, árak, bérleti díjak megállapítása. 
 
2./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása. 
 
3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
4./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazálkodási Önkormányzati Társulás tervezett 
Hulladékgazdálkodási Rendszeréhez döntések meghozatala. 
 
5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről. 
 
6./ Egyebek. 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő-testületi tagokat javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 8 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
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1. 

Testületi hatáskörbe tartozó közüzemi díjak, árak, bérleti díjak megállapítása 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Köszöntötte a Fejérvíz Zrt. Sárbogárdi 
Üzemmérnökségének vezetőjét. Javasolta, hogy először a víz- és csatornadíjakat tárgyalják. 
Mindenki megkapta az ezzel kapcsolatos anyagot. 
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság 
beszélgetett erről, és az egyik bizottsági tag, az Ügyrendi Bizottság elnöke, felvetett valamit, 
amivel egyetértettek. Kérte Mrázik Sándort, hogy mondja el. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy jelen pillanatban a sárosdi lakók kiadásairól 
beszélnek, akik most bruttó 288 Ft/m3 vízdíjat, bruttó 344 Ft/m3 csatornadíjat és még bruttó 
9,84 Ft/m3 vízterhelési díjat is fizetnek, egyfajta adót, amit a Fejérvíz Zrt. továbbhárít a 
fogyasztóra. Felháborítja, hogy kétféle adót fizet. Tudja, hogy ezt a problémát nem fogják 
tudni megoldani. 
 
Szabó Attila üzemmérnökség vezető a Fejérvíz Zrt. részéről: Elmondta, hogy ezt nem 
tudják megoldani, mert a vízterhelési díjat törvény határozza meg. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy akkor rossz a törvény. Ezzel szemben lesz 
összesen egy bruttó 676 Ft/m3 a teljes díj. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a magánszemélyek kapnak a bérleti 
díjból nettó 65 Ft/m3 engedményt. A csatornaszolgáltatás lakossági díja nettó 307 Ft. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy 60 Ft-os áremelkedésről beszélnek. Bruttó 
összegről beszéljenek, mert a lakosság azt fizeti. 632,4 Ft/m3 fizetnek most a víz- és 
csatornadíjra. jövőre3-4 %-kal csökkenhet a pénzük önkormányzati szinten. A vidéki ember 
ma drágábban lakik, mint egy székesfehérvári ha globálisan nézik. Mi van azokkal, akik 
szabálytalanul engedik a tisztítóba a szennyvizet? Ez nagyon sok pénz. Mennyi kinnlevősége 
van a Fejérvíznek, amit nem tudott behajtani a sárosdiaktól? Mennyi az a vízmennyiség, amit 
máshol nem tudnak lemérni. Azt is kifizeti a lakosság. Összességében ezek a számok ezeket is 
fogják takarni. A vidéki ember kényszerpályán van, nem fogja tudni fizetni a rendkívül magas 
közműdíjakat. Nem fogja a Fejérvíz megoldani a gondot, de nagyon megnyugtató 
megoldásokat nem tudott találni se az önkormányzat, se a Fejérvíz. Nagyon nagy 
felháborodást keltett a díjemelésre tett javaslat. Javasolta, hogy járjanak utána annak, hogy 
Sárosdot is megilleti a Fejérvíz által fizetett iparűzési adó. 
 
Szabó Attila a Fejérvíz Zrt. részéről: Elmondta, hogy az iparűzési adóval kapcsolatban nem 
fog tudni válaszolni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy várhatóan jövőre, törvényi változás 
miatt lesz ez az adó és Sárosd is részesül belőle. Ott kell fizetni, ahol szolgáltatnak.  
 
Szabó Attila Fejérvíz Zrt. részéről: Elmondta, hogy tulajdon hányad arányosan történik az 
adó kifizetése. 
 



 5

Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a csatornaművek nagy esőzéskor kiönt a mellette 
lévő területekre. Ha fejlődés várható, akkor ránk is fog vonatkozni, mert nem lesz elég a 
kapacitása a tisztítónak. 
 
Szabó Attila a Fejérvíz Zrt. részéről: Elmondta, hogy inkább %-ról beszélne, és miért ennyi 
az emelés. Az anyagban bent van, hogy a Vízmű Szövetség ad egy ajánlást, hogy hány %-os 
emelést kíván. A Fejérvíz emelése bőven alatta van az ajánlottnak, mert a 8-9 %-os emeléssel 
szemben ők csak 5,8-7,6 %-os emelést javasolnak. Az írásos előterjesztésben bent vannak a 
Fejérvíz költségei, ezekből a pénzekből fenntartási feladatokat is végeznek. Az önkormányzat 
útfelújítást végez, így a következő nagyobb esemény az út karbantartás előtt a vízbekötések 
felújítása volt. A Jókai utcánál a teljes vízbekötő rendszert helyre tették. Ez egy plusz 
karbantartás költséget eredményezett. Nem ebbe van beletéve, hanem egy nagy kalapba. Ezek 
a költségek elnyújtva jelentkeznek. Kalkulált karbantartási költségek vannak. Lehetőség 
szerint szeretnének oda eljutni, hogy minden utcát önállóan ki tudják zárni, amit érinthet egy 
esetleges csőtörés. Ehhez viszont mindenféleképpen a hálózatot, a rendszert normális 
színvonalon kell tartani, és ennek van egy költsége. Összességében ez a vízdíj önmagában 
magas, elismeri, ezt nem vitatja senki. Ha azt látja, hogy mi van mögötte, mi az, amit meg kell 
tenni, akkor mérlegre kell tenni. Nem éves szinten íródik le a Fejérvíznél az adósság, a 
tartozás. Van egy behajtási csoport. Szűkítések történtek Sárosdon is, a hátralék miatt. 
Kikötésre még nem került sor. Nem behajtható tartozás is előfordul, de ez ritkán van.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy mennyi a Fejérvíz kinnlevősége Sárosd 
vonatkozásában? 
 
Szabó Attila a Fejérvíz Zrt. részéről: Válaszolt, hogy most nem tudja megmondani, de meg 
fogja küldeni a polgármester asszonynak a kinnlevőségeket. A lakók segítségére is 
számítanak, mert sajnos az is elképzelhető, de itt nem nagyon divat, hogy a föld feletti 
tűzcsapokat vízvételezési lehetőségnek tekintik néhányan. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az új törvény szerint az új tűzcsapok már csak föld 
felett alakíthatók ki. Amennyiben felmerül, az kinek a költsége? Amennyi a vízdíjból befolyt 
pénz, annyit ráfordít a falura vagy a rendszerre a Fejérvíz, ez a kimutatásuk szerint forintra 
pontosan egyezik. 
 
Szabó Attila a Fejérvíz Zrt. részéről: Válaszolt, hogy az újonnan létesített tűzcsapokat kell 
a föld felett kialakítani. Ahol felújítani kell, ott nem kötelező. Ahol úgy látják, hogy 
szükséges, egyeztetve a tűzoltókkal, évente bizonyos darabszámot lecserélnek. A településen 
marad a befolyt összeg, és ide forgatják mindenképpen. Sok olyan van Sárosdon, hogy 
csőtörés van, de nem veszik észre a rendszer állapota miatt. A szennyvíztisztító telep lassan 
elér a 10. évéhez. Tehát annyit jelent, hogy egyre több olyan költség merül fel, ami már 
nemcsak karbantartási költség, hanem beruházási is. A Fejérvíz javaslatában, amit a 
szennyvíztisztító 2009. évi beruházására tett bent van, hogy milyen rekonstrukciókat, 
fejlesztéseket végeztek az idén. Tud róla, hogy többször feltelnek az átemelők a szivattyú 
miatt. A jövő évi beruházási javaslatban szerepel ennek a beszerzése is. Mindegyik feladat, 
javaslat fontos, és a telep működésével kapcsolatban fontos. 
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy most, mint lakos szeretne kérdezni. 
Amikor elkészült a szennyvízcsatorna és megállapításra került a díj, akkor lakossági fórumon 
is elhangzott, hogy ez egy kalkulált összeg, és felülvizsgálják egy bizonyos idő után, fél év 
után. Azóta sem hallotta, hogy ez elkészült volna. A beépített szerkezetek elhasználódnak, de 
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amikor új volt a tisztító és az építmény nyilván termelt „hasznot”, amit félre kellett volna 
tenni, amikor lejár az amortizációs idő. Városon feleennyibe kerül a víz, mint Sárosdon. 
Nagyon irreálisnak tartja összességében a vízdíjat. Megkérdezte, hogy nem történt 
felülvizsgálat a csatornadíjjal kapcsolatban, vagy csak jómaga nem tud róla? A javításokhoz 
plusz 4,5 M Ft-ot kérnek a három településről, amiből 1,5 M Ft esik Sárosdra. Nem támasztja 
alá Fejérvíz számlákkal a kiadásait. 
 
Szabó Attila Fejérvíz Zrt. részéről: Válaszolt, hogy van egy bérleti díj, ebből kívánja a 
szennyvízzel kapcsolatos feladatok fedezését megtenni a Fejérvíz. A bérleti díjat, amit a 
Fejérvíz Zrt. fizet, mindig megelőlegezik a hivatalnak, amit vissza is fizetnek. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy elfogadja a Szabó úr válaszát, de a Fejérvíz Zrt-
vel továbbra is gondja van. Politika áll a cég mögött is, Székesfehérvár, mint többségi 
tulajdonos akarata érvényesül, a vidéki települések kárára. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a bérleti díjat Sárosd 
önkormányzata mindig hozzáteszi a lakóknak, nem arra tartalékolta, hogy ez a rendszer 
egyszer elromlik és meg kell javítani. Arról kell dönteni, hogy a Fejérvíz által megajánlott 
árat elfogadják-e. Az elmúlt 3 évben mindig úgy döntött a testület, hogy nem tud támogatást 
adni a beruházásokba.  
 
Szabó Attila a Fejérvíz Zrt. részéről: Elmondta, hogy a Fejérvíznek bérüzemelési 
szerződése van az önkormányzatokkal. A meghibásodásokat, a karbantartás jellegű 
feladatokat finanszírozza a vízmű, ezek jelentős pénzbe kerülnek. A csapadékvíz csatornába 
való vezetésének ellenőrzésére van egy módszer, reméli Sárosdon is fogják alkalmazni.  
Az átemelőknél, a telepen eléggé káros hatásai vannak a csapadékvíz csatornába való 
vezetésének. Nagyon jól döntött a település, amikor a beruházás mellett döntött és teljesen 
kiépítette a rendszert. A környező több önkormányzattal szemben, ahol még nincs 
csatornahálózat, hatalmas előnyben van Sárosd. Van rálátásuk más szolgáltatókra és azok 
módszerére. A mai világban azok a vízművek tudnak érvényesülni, akik a nagy tőkéjüknél 
fogva pályázatokban is tud segíteni a településeknek. Megelőlegezi a vízmű az önrész egy 
részét, vagy akár önrészt is kifizeti, hogy lehetőleg a település a pályázaton sikeres legyen.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megköszönte a megjelenést Szabó Attilának. 
Dönteni kellene a díjakról, és arról, hogy van-e valami más szándékuk a bérleti díjjal. Teljes 
egészében legyen bent a lakossági támogatásban, vagy egy részét tartsák meg arra, hogy 
felújításokat is kell tenni, vagy egy év múlva drasztikusan, 100 Ft-tal emelik a csatornadíjat.  
Több, mint 8 M Ft, amit a Fejérvíz bérleti díjként kifizetett Sárosdnak 2000 óta. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Javasolta elfogadni a Fejérvíz javaslatát, és hagyják meg a 
lakossági támogatást. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy fogadják el az előterjesztést, hiszen nem tudnak 
mit tenni. Emeljék ki, jelentessék meg a Kisbíróban, hogy tisztában legyen erről a lakosság, 
hogy a szolgáltató által fizetendő bérleti díjjal, bruttó 78 Ft-tal/m3 összeggel csökkenti a 
csatorna díjat, támogatja a lakosságot az önkormányzat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a javasolt ivóvíz és 
szennyvízcsatorna díjjal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem 
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volt. Szavazásra tette fel a díjakat az előterjesztés szerint és Mrázik Sándor képviselő 
javaslatát. 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2008 (XII. 12.) számú 
 

R E N D E L E T E 

Ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a beruházásokról még konzultálnak 
a másik két érintett településsel. A csak Sárosdra vonatkozó beruházásra pedig a 
költségvetésnél visszatérnek. 
 
Szabó Attila a Fejérvíz Zrt. részéről 19 órakor távozott az ülésről. 
 
 
Szemétszállítási díj 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az írásbeli anyagot mindenki 
megkapta, amiben van számszaki hiba. Az anyag kiküldése óta sikerült módosítást elérni a 
Vertikál Zrt-nél, így 9 %-os lenne az áremelés a javasolt 12 % helyett. 224 Ft+ÁFA/ürítés 120 
literes edényzet esetében. Ha ennél alacsonyabb árat akar a testület megállapítani a 
lakosságnak, akkor az önkormányzatnak a különbözetet ki kell fizetni. Javasolta elfogadni ezt 
az összeget. A szolgáltatóval megállapodtak, hogy jövőre két szelektív hulladékgyűjtést 
szervez, és az érintett települések iskoláinál ingyenesen kihelyeznek műanyag flakon 
gyűjtőkonténert.  
Az összegyűlt palackokért fizetni fognak. Minden pályázatnál vállalták, hogy gyűjtőszigetet 
fognak létesíteni, de ehhez engedély kell, és a szolgáltató a saját költségén nem akarja 
megépíteni a gyűjtőszigetet. Ki kell venni a rendeletből a 60 l-es edényzetet, mert ez csak 
akkor van, ha az önkormányzat valakinek kedvezményt ad. 70 éven felülieknek a 
szemétszállítási díját vállalják-e? Ha igen, akkor javasolja, hogy a 60 l-es edényzet 
kedvezményét az önkormányzat javára fordítsák. Van, akinek két kukája is van, ezért matricát 
fognak kihelyezni, és csak a matricás kukákat fogják kiüríteni. Ez azt is jelenti, hogy van 
szerződése a lakosnak a szolgáltatóval. Sárosddal tudott a Vertikál Zrt. úgy egyeztetni, hogy 
belefér az 5-7 %-os nem fizetők arányába.  
 
Horváth Gábor József képviselő: Megkérdezte, hogy az eltűnt matricákat a kukákról 
hogyan lehet majd pótolni? 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem tudja milyen matricát 
ragasztanak fel. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy a műanyag flakonokat külön gyűjtik, de 
mi lesz az üveg és papír hulladékkal? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Konzorcium november 30-ig beadott pályázatában gyűjtőszigetek 
kialakítása is szerepel, de 500 E Ft egy sziget kialakítása. Ha ez sikeres lesz, akkor Sárosdon 
három helyen is lesz gyűjtősziget.  
 
Gazsi Lászlóné óvodavezető: Elmondta, hogy az óvodában januártól kupakokat gyűjtenek, 
jövő januártól pedig a műanyag palackokat is. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy voltak Adonyban értekezleten az alpolgármesterrel 
ahol erről a pályázatról is szó volt. Ha sikeres lesz a pályázat, akkor 2010. után várhatóak 
ezek a hulladék szigetek. 
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság 
tárgyalta a szemétszállítási díjat, és javasolja a testületnek, mivel a nyugdíjminimum  
2,5-szerese 71.250 Ft, a januári testületi ülésre mutassák ki, hogy egy évre mennyit jelentene 
az önkormányzatnak, ha továbbra is adják a kedvezményt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nem fogják tudni kimutatni a 
januári ülésen, mert januárban kapják meg a nyugdíjasok az értesítést a 2009. évi nyugdíj 
összegéről. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy akkor nem fog többletköltséget 
jelenteni. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy bármilyen döntés születik a nyugdíjasokkal 
kapcsolatban, ugyan olyan következetesen döntsenek a többi adható pénz ügyében, mivel a 
jövő évi költségvetést érinti minden kiadás.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy vagy az önkormányzat felvállalja a 
kedvezményt és a 60 l-es edényzet kedvezményét az önkormányzatnak kiállított számlán 
érvényesül, vagy így hagyják és a 60 l kedvezményt biztosítják azoknak, akik ebből a 
támogatott körből kiesnek.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a rendeletmódosításra van lehetőség természetesen. 
A költségvetés ismeretekor ezt felül tudják vizsgálni. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a 60 l-es edényzet kedvezménye elég támogatás 
a 70 év felettieknek. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Javasolta, hogy a rendeletet fogadják el ezekkel a 
feltételekkel és az önkormányzat használja ki a 60 l-es edényzet kedvezményét. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy azt a Szociális Bizottság megteheti és megtehette, 
hogy a saját keretéből ad támogatást, annak aki rászorul. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a tavaszi és az őszi lombjárat nem 
vált be. E helyett lesz tavaszi és őszi szelektív gyűjtés, amihez zsákot is biztosít a szolgáltató. 
Valamint az iskolához kihelyezésre kerül a műanyag palack gyűjtésére a konténer. 
Megkérdezte, hogy a szemétszállítási díj javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 224 Ft+ÁFA/ürítés/120 literes 
edényzet szemétszállítási díjat az elhangzottakkal. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2008 (XII. 12.) számú 
 

R E N D E L E T E 

A szemétszállítás díjáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a terembérleti díj emelésére 
vonatkozó határozati javaslatot mindenki megkapta. Eddig 1500 Ft/óra volt a terembérleti díj, 
most 2000 Ft/óra javasolják emelni. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a terembérleti díj emelését az 
előterjesztés szerint. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

164/2008 (XII. 11.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Önkormányzati díjak megállapításáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában 

lévő közösségi helyiségeiben a terembérleti díjat: 2000-Ft/óra összegben 
állapítja meg 2009. január 1-től: 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: folyamatos 
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Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy az étkezési 
térítési díjakat idén emelték meg március 1-el. A bizottság javasolja, hogy ne emeljék meg 
január 1-től az étkezési térítési díjakat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az emelés kapcsán azt kérték az 
intézményektől, hogy az ingyenes étkezést fedezze az 55 E Ft. Ez már most sem fér bele, 
tehát hozzá kellett tenni az önkormányzatnak pénzt. Felvetődött, hogy a társulás miatt 
egységes díjaknak kellene lenni az intézményekben. A Közigazgatási Hivatal márciusban 
kiadott erre vonatkozóan egy állásfoglalást. E szerint a sárosdi intézményeknél az étkezési 
díjat a sárosdi, a seregélyesi intézményeknél pedig a seregélyesi testület állapítja meg, és más 
szolgáltatótól vásárolnak. Javasolta, hogy az étkezési térítési díjra térjenek vissza a 
költségvetéskor, majd akkor megbeszélik, hogy emeljék-e vagy sem. Megkérdezte, hogy 
ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
 
A képviselő-testület az étkezési térítési díj tárgyalásának elhalasztásával 8 igennel, 
egyhangúlag egyetértett. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az előző testületi ülésen 
egyetértettek azzal, hogy a lakbéreket, a földbérleti díjakat és a temetői díjakat nem emelik 
januártól, mert tavaly ezeket a díjakat elég drasztikusan emelték meg. 
 
 

2. 
2008. évi költségvetési rendelet módosítása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az írásbeli anyagot mindenki 
megkapta, amit a Pénzügyi Bizottság tárgyalt. Átadta a szót a bizottság elnökének. 
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság 
tárgyalta a rendeletmódosítást, de nem hoztak javaslatot. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a rendeletmódosítás azért 
szükséges, mert helyre kell tenni azokat a számokat, amelyekben év közben változás 
következett be. Pl. az intézményi társulás miatt az állami normatívát levették, mert attól 
kezdve nem Sárosdnak jár.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az előirányzat növekedésnél az egy fő 
köztisztviselő besorolásáról van szó. Ezt kalkulálták a költségvetéskor. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nem került bele a költségvetésbe, 
csak beszéltek róla. Nem értek még végére a 2007. évi normatív visszafizetésnek, ugyanis a 
múlt héten közölték, hogy még kb. 900 E Ft-ot vissza kell fizetni. Megírták, hogy ezzel nem 
értenek egyet, majd kiderül, hogy elfogadják-e vagy nem. De legalább 500 E Ft 
visszafizetésére számítani kell akkor is, ha ezt a korrekciót elfogadják. 2005. óta semmi mást 
nem csinálnak, mint oktatási intézményi normatívát fizetnek vissza. Az első működési hitelt 
11 M Ft normatíva visszafizetése miatt kellett felvenni, idén is vissza kellett fizetni eddig több 
mint 7 M Ft-ot. Ebből tudtak volna étkezési hozzájárulást is adni. Ezeket a tényeket miért nem 
mondja el az iskola vezetése az alkalmazottaknak? 
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Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy a közoktatási intézménynek átadott 
pénzeszköznél a béreket jelenti? 
 
Tar Károlyné gaz. főmunkatárs: Válaszolt, hogy a két intézmény előirányzata, amit 
elköltött augusztus 31-ig, és a jóváhagyott előirányzat. 39 M Ft átment seregélyesre, amiből 
35 M Ft a normatíva,4 M Ft a saját rész, ami egy hónapra átlag 1 M Ft-ot jelent. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy vissza kell az önkormányzatnak fizetni az iskola 
illetve az óvoda esetében, mert újból bele fejeltek a visszafizetésbe. 
 
Gazsi Lászlóné óvodavezető: Elmondta, hogy az óvoda miatt nem kell visszafizetni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az óvoda esetében egy 190 E Ft-os 
visszafizetés van. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az óvoda is beleeshet a csapdába. Nem volt meg a 
tanuló papírja, vagy nincs megújítva, de a gyerek beteg. Személyiségi jogaiban is sértik a 
tanulót, ha papír nincs róla, hogy beteg és jogtalanul igényelnek rá pénzt.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogyha nincs valakinek érvényes, 
papírja, határozata, nem szabad rá a többlet normatívát megigényelni. Ha lesz papír, akkor 
majd utólag megigénylik. A tantestületnek is meg kell tudnia, hogy idén is vissza kellett 
fizetni 7 M Ft-ot. A megtakarításokból le kell vonni a visszafizetéseket. 
 
Gazsi Lászlóné óvodavezető elmondta, hogy az óvoda a saját költségvetéséből kigazdálkodja 
a visszafizetést.  
 
Mrázik Sándor képviselő javasolta, hogy az fizessen aki hibázott. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: megkérdezte, hogy a költségvetési 
rendeletmódosítással kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
Szavazásra tette fel a 2008. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

10/2008 (XII. 12) számú 
 

RENDELETE 
 

A többször módosított 2/2008 (II. 08.) számú  
Az Önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
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Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy van egy jóváhagyott költségvetés 
mindegyik intézménynek, és augusztus 31-ig bizonyos összeget elköltöttek. A közüzemi 
díjak, víz, gáz, áram, itt maradtak. Ami itt maradt az óvoda esetében 396 E Ft, az iskola 
esetében 1.037.000 Ft. Az óvodánál eddig 481 E Ft-ot, az iskolánál 1.176.000 Ft-ot fizettek ki 
közüzemi díjakra. Oda valahonnét tenni kell pénzt a következő rendeletmódosításnál. Ha van 
tartalék, akkor vagy abból biztosít plusz fedezetet a testület, vagy pedig úgy dönt, hogy az 
intézmény a költségvetésén belül oldja ezt meg. Seregélyessel egyeztetni kell és kérik a 
juttatások egységesítését. Ezzel kapcsolatban valamilyen állásfoglalást akarnak a sárosdi 
testülettől. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Seregélyesen felülvizsgáltak 
minden állami juttatást. 1 M Ft-ot még kellene fizetni erre a 4 hónapra, plusz a kistérségi 
leigényelhető összeget. Azért nem tudták leigényelni, mert júliusban igényelhetnek az 
önkormányzatok, de akkor még nem volt megállapodás az intézményi társulásról. Amikor az 
év végi elszámolás történik, akkor majd vissza tudja igényelni ezt az összeget a kistérség és 
majd át is adja a társulásnak, de ez kb. áprilisra kerül kifizetésre. A számítások szerint tudják 
azt, hogy az iskolánál levették a tankönyvtámogatást is Sárosdnál és azt Seregélyesnek 
odaadták. 1.900.000 Ft-ot Sárosdra kellene utalni Seregélyesnek, mert kifizették az ingyenes 
tankönyvet és egyebeket és a kettő közötti különbözetről beszélhetnek. A nagy összegeket, 
adható juttatásokat kifizette a sárosdi önkormányzat augusztus 31-ig, tehát viszonylag kevés 
kiadás maradt. A plusz dologi kiadásokat le kell vonni a pénzmaradványból. Úgy látja, hogy a 
sárosdi hivatal jobban átlátja a pénzügyeket, mint a seregélyesi. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság feladatul kapta hogy vizsgálja 
felül a januári testületi ülésre az Önkormányzat által biztosított támogatásokat, nem 
kötelezően adott juttatásokat, és tegyenek azokra javaslatot. 
 
Gazsi Lászlóné óvodavezető: Elmondta, hogy van egy költségvetése az óvodának. Az elmúlt 
két hét azzal ment el, hogy azt próbálta kideríteni, hogy mi az a bérösszeg, ami valós. Azt az 
összeget nem fogadja el, amit utoljára közöltek vele. 1,6 M Ft eltűnt az óvoda 
költségvetésében. Ha a testület módosítja a költségvetését, a meglévő bérmaradványt a 
pénzügyi válságra hivatkozva visszatarthatják, csak így fogadja el. Nagy hangsúlyt fektetnek 
a normatíva igénylésre. Az óvodánál lényegesen kevesebb azoknak a gyereknek a száma, 
akikre magasabb normatívát lehet igényelni. Semmiféle számlát nem fog Seregélyes kifizetni, 
tehát hiába van pénzük, még sincs. Az óvoda dolgozóinak szeretne 6.900 Ft értékben vásárlási 
utalványt adni. Ezzel szemben az iskola ezt meglépte, kiosztották az utalványokat. Nem 
irigykedésből mondja. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezt Seregélyesen kell megbeszélni. 
Sárosdtól nem kértek egy fillért sem. Szeptember 1-től ilyen szempontból nincs köze a 
testületnek ehhez a dologhoz. Javasolta, hogy az intézmények költségvetésén belül legyen 
átcsoportosítás a bérmaradvány terhére plusz dologi kiadások miatt. A fennmaradó összeget 
arra használják az intézmények, amire jónak látják.  
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy nagyon rosszul érzi magát most is. 
Az intézményvezető és a helyettes azt mondja, hogy minden számla kis van fizetve és 900 E 
Ft bérmaradvány van, amit ki szeretnének fizetni. De az intézményvezető nem jött el az ülésre 
és a helyettes sem. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az intézményvezető nem tudja, 
hogy mennyivel lépte túl a gázszámlát, ezt nem kérdezte meg. Javasolta, hogy írjanak levelet 
az intézményeknek, részletes adatokkal, amit kérni fog, hogy ismertessék a tantestületekkel is. 
 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy nem gazdálkodik az iskola az energiával, amit az 
önkormányzat fizet.  
 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a problémák elkerülése végett, mivel a pénz 
zárszámadáskor is pénz lesz, amikor le lesz zárva az idei év, akkor beszéljenek a 
bérmaradvány kifizetéséről, ha a közalkalmazottak majd nem tartják megalázónak a csekély 
összegeket.. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogyha a költségvetésen belül maradnak 
az intézmények, akkor az ott keletkezett maradvány értéket szét lehet osztani, és tisztázódnak 
Seregélyessel is az ügyek, akkor ezzel megoldódik a feladat. Megkérdezte, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, 
hogy az intézmények a költségvetésükön belüli átcsoportosítással biztosítsák a plusz dologi 
kiadásokat. 
 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

165/2008 (XII. 11.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az oktatási intézmények bérmaradványáról 
 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az oktatási 

intézmények bérmaradványának kifizetéséről, a másik fenntartóval Seregélyes 
Nagyközség Önkormányzatával való egyeztetés és a zárszámadás elfogadása 
után dönt. 

 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára 
 Határidő: folyamatos 
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3. 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az első lakáshoz jutók támogatásánál a 91/2008  
(VI. 26.) számú határozat támogatottja írásban lemondott a kis összegű támogatásról. Úgy néz 
ki, hogy a 71/2008 (V. 22.) számú határozat támogatottja sem akarja igénybe venni a 
támogatást. Erről fognak kérni írásbeli nyilatkozatot. A 144/2008 (X. 16.) számú határozattal 
kapcsolatban beszélt az ÁNTSZ-szel, aki javasolt egy szakügyvédet, dr. Kóbor Évát. Hétfőn 
elvitte neki az összes szerződést. Átnézte őket az ügyvéd és nem igazán bíztatta.  
A szerződésük egy formaszerződés, amit az orvosi kamara írt anno, ami eléggé orvos-párti. 
Azt ígérte az ügyvéd, hogy jobban átnézi az anyagot, és ha nem lát nagyon esélyt, akkor csak 
egy óra díjat kér, ez bruttó 4-5 E Ft. Ha pedig lát esélyt, akkor ad egy árajánlatot, amit mára 
ígért, de nem érkezett meg. A 160/2008 (XI. 20.) számú határozattal védőnőt neveztek ki.  
A kinevezését módosítani kellett, mert a közalkalmazottaknál max 4 hónap a próbaidő a 
törvény szerint.  
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az iskolával kapcsolatban korábban születtek 
határozatok október 31-i határidővel. A jelentésben már nem is szerepel, hogy nem teljesült. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az iskola részben válaszolt a határozatokkal 
kapcsolatban. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nem válaszolt. Nem tudják, hogy 
felmérték-e az angolnyelv-oktatása iránti igényt. A testület megbízta a Településfejlesztési 
Bizottságot az állattartási rendelettel kapcsolatban, az sincs a jelentésben. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy azt a megbízást visszavonta a testület. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy határidőre nem teljesítette a 
bizottság a feladatát, ezért elnapolták, hogy majd szeptemberben tárgyalják. Érdemes lenne 
felülvizsgálni, hogy a bizottságok hogyan dolgoznak. Javasolta, hogy a jegyző kérjen választ 
az iskolától, hogy az angolnyelv-oktatás felmérése megtörtént-e, valamint a 
Településfejlesztési Bizottság figyelmét fel kell hívni, hogy vannak hiányosságok. 
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?  
Nem volt. Szavazásra tette fel a jelentést az elhangzott kiegészítésekkel. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta:  

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
166/2008 (XII. 11.) számú 

 
H a t á r o z a t a 

 
A lejárt határidejű határozatokról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az alábbi kiegészítéssel: 

 A jegyző kérje meg az általános iskolától az angolnyelv-oktatással 
kapcsolatos felmérés eredményét. 

 Fel kell hívni a Településfejlesztési Bizottság figyelmét, hogy az állattartási 
rendelet módosítását tárgyalja meg, tegyen javaslatot a módosításra. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: azonnal  
 
 
 

4. 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazálkodási Önkormányzati Társulás tervezett 

Hulladékgazdálkodási Rendszeréhez döntések meghozatala 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a megkeresésben az szerepel, hogy 
lehetőség szerint december 31-ig kérik a tájékoztatást a döntésről. Az előterjesztést most 
kellően nem tudnák megvitatni, hiszen nincsenek hozzá adataik. Ennek az anyagnak van egy 
56 oldalas melléklete, ami nem lett kiküldve. Meg fogják ezt kérni e-mailen, és azt kiküldik. 
Egységes díjpolitikai szabályok lesznek. Ha meg fog épülni Oroszlányban a hulladékégető, 
akkor jelentősen meg fog emelkedni a szemétszállítási díj, ezért kellene a mellékletet is 
alaposan megnézni. Két határozati javaslatot küldtek, de nem egyértelmű, hogy egymáshoz 
kapcsolódóak, vagy különbözőek. Javasolta, hogy napolják el a döntést a következő testületi 
ülésre. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Nem volt. 
 
A képviselő-testület az elnapolással 8 igennel, egyhangúlag egyetértett. 
 
 

5. 
Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a két akadálymentesített épület 
ünnepélyes átadása megtörtént. A pályázatban szerepelt a széles nyilvánosság tájékoztatása, 
amit úgy teljesítettek, hogy a Kisbíróban és a honlapon rendszeresen megjelent egy 
tájékoztatás a pályázatokkal kapcsolatban, készíttettek kártyanaptárakat, és tájékoztató 
táblákat is. A képviselők közül, akik itt voltak az átadáson, azoknak megköszönte.  
A többieket tájékoztatja, hogy aki átadta volna az épületeket lemondta a kezdés előtt fél 
órával, ezért a Váti Kht. vezetőjét kérte meg a szalagok átvágására. 
 
Az ügyelettel kapcsolatban arról tájékoztatott a Kistérség és a Niczky doktornő is, hogy 
mindegyik önkormányzat elfogadta az emelést, ami nem 20 Ft/fő, hanem 17 Ft/fő lesz.  
Az orvosok számára kötelező az ügyelet. A Koroknai doktor úr nem lát el ügyeletet. Közölte, 
hogy a törvényben az van, hogyha az önkormányzat működteti az ügyeletet akkor kötelező, de 
ha átadta működtetésre, akkor nem. A Niczky doktornő ismét elküldi a keresztúri Gerendás 
doktor úrnak a szerződést, és ha aláírja, akkor ügyelni fog, ha nem, akkor a doktornő vesz fel 
helyette ügyelő orvost. A László doktornő táppénzen van, nem fizetetlen szabadságon.  
A balesete után még három hétig kórházban volt. Még nem tud nyilatkozni a doktornő, hogy 
mi lesz az I-es orvosi körzettel január 1-től. 
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A Koroknai doktor úr reumatológiai magánrendelést szeretne biztosítani a rendelőjében.  
A működési engedélyét módosítaná. Ez csak azon múlik, hogy a testület akar-e a község 
lakóinak kedvezni. Ha nem támogatja a testület, akkor máshol keres lehetőséget Szász 
főorvos úr, aki Gárdonyban is rendel. Javasolta, hogy hozzanak határozatot, hogy a testületet 
érdekli, hogy ilyen magánrendelés legyen és felkérik a doktor urat, hogy személyesen 
tájékoztassa a testületet a részletekről, illetve mutassa be azt az orvost is, aki ezt a 
magánrendelést tartaná. Felvetette a doktor úrnak, hogy esetleg bérleti díjat is kérnének, azt 
válaszolta, hogy akkor 500 Ft-tal több lenne a vizitdíj.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy írják bele a határozatba, hogy a polgármestert a 
doktor úr szóban tájékoztatta, ezért született ez a döntés. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy a Koroknai 
doktor úr szóban történt tájékoztatása alapján érdekli a testületet a reumatológiai 
magánrendelés bevezetése, ezért kéri, hogy személyesen tájékoztassa a testületet a 
részletekről, illetve mutassa be azt az orvost is, aki ezt a magánrendelést tartaná a januári 
testületi ülésen. 
 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

167/2008 (XII. 11.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Reumatológiai szakrendelésről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét Dr. Koroknai 

Géza háziorvos polgármesterrel közölt szóbeli tájékoztatója alapján érdekli 
reumatológiai szakrendelés bevezetése. Kérik a háziorvost, illetve a 
szakorvost, hogy személyesen adjanak részletes tájékoztatást a legközelebbi 
Kt. ülésen a szakrendelésről, és ezután tudnak dönteni a hozzájárulásról. 

 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: következő Kt. ülés 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az Új utca vízellátására beadott 
pályázatot elutasították forráshiány miatt, eddig tartaléklistán volt.  
A Dózsa és a Ságvári utca felújítása átadásra került hétfőn. A hatóságok nem tettek kifogást. 
A Közút Kht. 8 napon belül teszi meg a nyilatkozatát, miután a kért dokumentumokat 
megkapta. A műszaki ellenőrnek volt kifogása. A padka tömörítése nem megfelelő.  
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A kivitelező a tavasz folyamán újból tömöríti. A Dózsa utcában vannak hibák a hideg időjárás 
miatt. A tavasszal egy szakaszt újból fognak aszfaltozni.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a felújított utakra lesz súlykorlátozás? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Sport utcánál 7,5 t súlykorlátozó 
tábla van. Kérdés, hogy ezt csökkentsék-e? Javasolta, hogy az legyen kiírva, hogy 
mezőgazdasági géppel behajtani tilos. A Jakabi utca elején is van ilyen tábla, azt a táblát át 
kell helyezni a Keresztúri u.-Dózsa u. kereszteződéséhez. Sebességkorlátozást nem tehetnek, 
mert a pályázatban benne volt, hogy a felújítás előtti 20 km/h helyett 50 km/h sebességgel 
lehet közlekedni.  
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy többen megkérdezték tőle, hogy a 
Sport utca miért lett olyan széles. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ilyen széles is volt. Kb. 2-3 m volt 
már a két padka között, a többi aszfalt már nem látszott.  
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy át vannak adva az utak. A járda 
nincs kifugázva, és mellette apró kő van leszórva. Megkérdezte, hogy az ott lakóknak kell azt 
elteríteni? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem is fogják kifugázni a járdát, de 
még kitöltik a közöket. A lakóknak nem kell semmit sem csinálni. Ha még süllyed a járda, 
akkor tudnak rátölteni, az apró kő azért van ott. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a súlykorlátozásokat a településrendtartási 
rendeletben kell szabályozni, módosítani. Akár a januári testületi ülésre tudják hozni a 
módosítást. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy oda kell figyelni a felújított 
utcákra. Rendszeresen megállnak kamionnal a Zöld béka előtt a padkán. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy forgalom lassítót sem lehet az úton elhelyezni? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy lassítót a kereszteződések előtt 
kellene elhelyezni, de most nem tudnak a pályázat miatt. Ha nem a felújított útra, hanem a 
csatlakozóra teszik, az megoldható (pl. Atzél és Homoksor) 
Bárkányi Zsoltot jelentették be a pályázatban műszaki ellenőrnek megbízásos jogviszonnyal. 
Ez a szolgáltatás sorba lett beírva. Eddig ezt nem kifogásolták. Most derült ki, hogy a bér nem 
ebbe a sorba írható. A műszaki ellenőr meg tudja oldani, ha nagyon muszáj, hogy legyen 
számla, viszont akkor nem ő a műszaki ellenőr, hanem az a cég látja el, aki a számlát 
kiállította. Erre még nem kaptak választ. Az útfelújítási pályázatnál adtak be önerő pályázatot, 
ma érkezett a levél, hogy 7 M Ft támogatást kap az önkormányzat. 2,5 M Ft-ot az idén és  
4,5 M Ft-ot jövőre. Ezt a támogatást másra nem lehet fordítani. A támogatás lehívását akkor 
lehet benyújtani, ha a KDRFÜ leigazolja, hogy van elfogadott kifizetésük és eddig csak a 
közbeszerzési eljárás van elfogadva. Az utófinanszírozásnál a pályázati összeg 10 %-áról 
összegyűlt számla esetében lehet kifizetési kérelmet benyújtani, ez még nincs meg. A II. 
orvosi rendelő akadálymentesítési pályázatánál, minden számla ki van az önkormányzat 
részéről fizetve, de van már bent másfél hónapja 2,5 M Ft-os igénylésük, amit még nem 
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fizettek ki. Ki lett fizetve a hivatal akadálymentesítésének az önrésze, a többit a kivitelező a 
Váti Kht-tól kapja meg. A fűtéskorszerűsítési pályázatnál az elküldött támogatás lehívása után 
kijönnek ellenőrizni és utána fizetnek. A vállalkozási szerződés úgy szól, hogy az önrészt 
kifizeti az önkormányzat 30 napon belül, a többit a támogatás utalása után. Szinte mindegyik 
pályázatnál van olyan tétel, ami nincs bent a pályázatban. A használatbavételi engedély 
kérelmeket benyújtották. 
Elkészültek a tornaterem tervei. Úgy tűnik, hogy határidőre meglesznek a szükséges 
dokumentumok. Bízzanak benne, hogy jövőre is lesz önerő pályázat. A héten jelent meg, 
hogy akadálymentesítésre is lehet benyújtani önerő pályázatot, viszont kell hozzá testületi 
határozat. Az erre vonatkozó határozati javaslatokat mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy 
ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette 
fel a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez önerő pályázat benyújtását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

168/2008.(XII. 11.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Önkormányzat ügyfélszolgálatának akadálymentesítéséhez önerő pályázat 
benyújtásáról. 

 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP 5.3.2- 
2007-0039 számú uniós támogatással megvalósuló „Akadálymentes Sárosd 
önkormányzati ügyfélszolgálat akadálymentesítése” fejlesztéshez szükséges 
önrészre EU-önerő pályázat benyújtását jóváhagyja. 

 
 A fejlesztés összköltsége:     15.724.381,- Ft. 
 Az önerő mértéke: 36,40 %,   5.724.381,- Ft 
 A fejlesztés pénzügyi ütemezése: 2008. évben megvalósult. 
 EU alapból:        10.000.000,-Ft. 
 Saját forrás: banki fejlesztési hitel 5.724.381,- Ft 
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az EU önerő Alap 

igénylésére. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester Szavazásra tette fel a II. orvosi rendelő 
akadálymentesítéséhez önerő pályázat benyújtását. 
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 
 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

169/2008.(XII. 11.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

II. számú orvosi rendelő akadálymentesítéséhez önerő pályázat 
benyújtásáról. 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP- 5.3.2.-

2007-0060 számú uniós támogatással megvalósuló „A sárosdi II. számú 
orvosi körzet kiegészítő akadálymentesítése” fejlesztéshez szükséges önrészre 
EU-önerő pályázat benyújtását jóváhagyja. 

 
 A fejlesztés összköltsége: 5.694.112,-Ft. 
 Az önerő mértéke: 10 %,     569.411,-Ft 
 A fejlesztés pénzügyi ütemezése: 2008.-ban megvalósult. 
 
 EU alapból: 5. 124.701,-Ft  
 Saját forrás, költségvetés terhére: 569.411,-Ft 
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az EU önerő Alap 

igénylésére. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság feladata a 
vagyonnyilatkozatok kezelése. A következő vagyonnyilatkozatnak a határideje 2009. január 
31. Minden képviselő meg fogja kapni a szükséges nyomtatványokat és a leadás időpontját. 
Nagyon irritálja, amit a médiában a csökkentések kapcsán beszélnek a köztisztviselőkről. 
Nem akar hadakozni senkivel sem. Felmerül a lakosságban, amit a média sugall, hogy miért 
van a hivatalban ennyi dolgozó, védjék meg őket. A községekben vannak köztisztviselők, a 
harcot ők veszik fel a való világgal. Ez a védelem kijárna a testület részéről. A hivatalban 
dolgozók a munkaidejük 65 %-ában az állam által meghatározott feladatokat végzik. 
Hozzanak egy ilyen határozatot. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ki fogja ezt megírni? 
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Mrázik Sándor képviselő: Válaszolt, hogy valamelyik bizottság írja meg, fogalmazza meg. 
Ha ez megfogalmazásra kerül, akkor vállalja az aláírásával. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Egyetértett. Módosítani kell a szociális rendeletet, 
mert létre kell hozni a „Jobb Otthon” Alapítvánnyal egy megállapodást, hogy amennyiben a 
segélyezett nem működik együtt velük, akkor megszüntetésre kerül a segély. Azt is lehetne, 
hogy abban az esetben kapják meg a következő havi segélyt, ha a saját lakókörnyezetüket 
rendben tartják, művelik. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy változni fog a szociális törvény, és ezután tudja a 
testület a szociális rendeletét módosítani. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy megalázónak tartja a hivatali dolgozóknak 
a szabadban kijelölt dohányzóhelyet. Kérte egy kultúrált hely kijelölését. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ilyen kijelölt hely van a 
Hungranaban is. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy egyrészt nem tartja szerencsésnek a helyet ebben a 
hideg időben másrészt a falu azt látja, hogy a köztisztviselők dohányoznak, nem dolgoznak., 
de jobb megoldást nem tud. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a Hungrana magántulajdon, a kettő között van 
különbség.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezt dohányzás kijelölést 
végigcsinálta az iskolában is. A közintézményekben ha betiltaná a dohányzást az állam, annak 
örülne.  
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy a testület nem engedélyezte a Művelődési 
Ház udvarán való parkolást. Ennek ellenére ugyanúgy tele van az udvar autókkal. Amikor 
rendbe kell tenni az udvart, akkor senki nem ér oda. Javasolta, hogy tegyenek lakatot a 
kapura. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy újból ki kell tenni az udvarban a 
parkolni tilos táblát, ha elveszett. A Sála mellett ott van a parkoló. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogyha rendelnek táblákat, akkor egy parkolni tilos táblát 
megérné venni. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy a putrit szépen földdel elterítették, de ismét 
kezd feltöltődni szeméttel. Tudja, hogy nem lehet ellenőrizni. A településőrök alkalmazásakor 
arról volt szó, hogy telefonálnak és fényképeznek ilyen esetben. Megkérdezte, hogy kapott 
ilyen bejelentést a településőröktől az önkormányzat? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy folyamatosan járják a falut a 
településőrök, de egyszerre mindenhol nem tudnak ott lenni, és ezt kihasználják. Szólni 
fognak a településőröknek ezzel kapcsolatban, de a képviselők is szólhatnak nekik. Már csak 
december végéig lesznek a településőrök. 
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Kovács Tibor Orbán képviselő: Megkérdezte, hogy a vásártérnél az ág mikor lesz eltüzelve, 
mert hordják oda a szemetet. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, ahogy az idő engedi, el lesz tüzelve. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
Takács Istvánné Zsigmondné Kovács Margit 
 hitelesítő hitelesítő 
 


