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Az ülés megnyitása. 
 
1./ Sárosd építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet módosítása. 
 
2./ Döntés a Zalka u. felújításával kapcsolatos pótmunkákra beadott pályázatokról. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
              2009. január15-én tartott rendkívüli üléséről. 
Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Kovács Tibor Orbán képviselő 
 Mrázik Sándor képviselő 
 Pribék Ferenc képviselő 
 Pleizer Lajos képviselő 
 Takács Istvánné képviselő 
 Zsigmondné Kovács Margit képviselő 
 Dosztály Csaba jegyző 
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Az ülés megnyitása 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a rendkívüli testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. A hiányzó 
képviselők nem jelezték távollétüket. Elmondta, hogy két napirendi pontot kell sürgősen 
megtárgyalni, a szabályozási tervről szóló rendelet módosítását, valamint a Zalka u.-i 
pótmunkákról kell dönteni.  Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül van-e 
valakinek egyéb javaslata? Nem volt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi ponttal. 
 
Napirendi pont: 
 
1./ Sárosd építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet módosítása. 
 
2./ Döntés a Zalka u. felújításával kapcsolatos pótmunkákra beadott pályázatokról. 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor és 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő-testületi tagokat javasolta.  
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1. 
 

Sárosd építési szabályzatáról és szabályozási tervérő szóló rendelet módosítása. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester:átadta a szót a jegyzőnek. 
 
Dosztály Csaba jegyző elmondta, hogy az építési szabályzatot módosítani kell, mert a 3. § 
(7) számú bekezdése magasabb rendű jogszabályba ütközik. Ismertette az érintett bekezdést, 
amely szerint a település központi részén (településmag) lévő telkeken létesítendő épületek 
terveit a Területi Főépítészi Iroda tervtanácsára be kell nyújtani véleményezés céljából. 
Az építési törvény csak 20 ezer m2 –t meghaladó épületeknél teszi kötelezővé a tervtanácsot. 
Amíg nem módosul, nem kerül hatályon kívül a szabályozási terv fenti része, addig a 
tornateremre nem tudja az építéshatóság az építési engedélyt kiadni. 
Kéri, hogy az írásban előterjesztett rendelet tervezetet fogadják el. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a javasolt rendelet módosítással 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
rendelet módosítást az írásbeli előterjesztés szerint. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

1/2009 (I. 16.) számú 
 

R E N D E L E T E 

A Sárosd építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 11/2005. (IX. 22.) számú 
rendelet módosításáról  

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 
 

2. 
 

Döntés a Zalka u. felújításával kapcsolatos pótmunkákra beadott pályázatokról. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester elmondta, hogy dönteni kell a Zalka u.-i pótmunkák 
kivitelezőjéről. A Zalka u.-i kivitelezés megkezdése után előre nem látható problémák 
merültek fel, mivel a befogadó árokban több olyan közmű keresztezi az építés nyomvonalát, 
amelyek a közműtérképeken nem szerepelnek, vagy nem ott szerepelnek, ahol azok a 
valóságban vannak. A pótmunkák elvégzése jelentős plusz költséget jelent, amik nem 
szerepeltek a korábbi költségvetésbe, viszont elvégzésük nélkül az eredeti útfelújítás sem 
kivitelezhető megfelelően. A korábbi döntés alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos 
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közbeszerzési eljárást kezdeményeztek közvetlen ajánlatkérés megküldésével a Magyar 
Aszfalt Kft részére. 
A közbeszerzési eljárás lezajlott, a döntés-előkészítő ülésről szóló jegyzőkönyvet megkapták, 
amelyben a bíráló bizottság javasolja a döntéshozónak, Képviselő-testületnek, hogy a Magyar 
Aszfalt Kft.-t hirdesse ki az eljárás nyertesének. Megkérdezte, hogy a javaslattal kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
Szavazásra tette fel a javaslatot: 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

1/2009 (I. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Zalka u. felújításával kapcsolatos pótmunkákra beadott pályázatról 
  

    Sárosd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az ajánlat értékelése 
eredményeként megállapította, hogy a beérkezett ajánlattevő alkalmas a 
feladat elvégzésére. A benyújtott pénzügyi ajánlat a becsült érték 
figyelembevételével került megállapításra, így az ajánlatkérő részéről 
elfogadható. Ezért az eljárás nyertese 

 
 Magyar Aszfalt Kft. 
 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37. 
 
 Nettó ajánlati ár:                                  10.598.000,-Ft 
 
 Vállalási határidő: 2009. május 31. 
 
    Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
    Határidő :folyamatos 
 
 
Dosztály Csaba jegyző elmondta, hogy meg kell bízni a polgármestert, hogy kezdeményezze 
a támogatási szerződés módosítását. 
 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
2/2009 (I. 15.) számú 

 
H a t á r o z a t a 

 
Az Önkormányzati utak felújításáról szóló támogatási szerződés módosításáról 

  
 Sárosd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a 

polgármestert, hogy kezdeményezze a Támogató Szervezetnél az 
„Önkormányzati utak felújítása Sárosdon” projekt támogatási szerződésének 
módosítását. 

  
    Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
    Határidő: 2009. január 31. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy mivel kérdés, hozzászólás nem 
volt, ezért megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
Mrázik Sándor Zsigmondné Kovács Margit 
 hitelesítő hitelesítő 


