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Az ülés megnyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Telek László és Végh László 
képviselők betegség miatt nem tudnak részt venni az ülésen. Petrányiné Nagy Olga képviselő 
is jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Pleizer Lajos képviselő nem jelezte távollétét. 
Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy zárt ülésen egy kérelmet szeretne ismertetni. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne az 
intézményevezetői pályázatok kiírásával kapcsolatban kérdezni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a seregélyesi testülettel közösen 
tartandó február 12-i ülésen lehet ezt a kérdést feltenni. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben még a Farkas Gyula 
Napokkal kapcsolatban szeretne szót kérni, valamint az iskolai konyhán dolgozók jogállásával 
és juttatásaival kapcsolatban szeretne kérdezni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy minden közalkalmazottra 
vonatkozóan hagyta jóvá a Pénzügyi Bizottság a javaslatát. Ugyanúgy közalkalmazottként 
lettek átvéve a konyhai dolgozók, mint a többi közalkalmazott. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy a mikrotársulás intézményeinek 
működésével kapcsolatban szeretne még az egyebekben kérdezni. Az iskolai büfével 
kapcsolatban a Pénzügyi Bizottságnak van egy határozati javaslata. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben a Szociális Bizottság 
létszámával kapcsolatban szeretne szót kérni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Településfejlesztési Bizottságnak 
a külsős tagjaival kapcsolatban is kellene beszélni. 
 
Bárkányiné Vohl Mária iskolaigazgató-helyettes: Elmondta, hogy szeretné kérni, 
amennyiben lehetőség van a napirend módosítására, hogy vegyék előre az iskolai büféről, 
üzemeltetéséről szóló beadványukat.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy először az iskolai büfével 
kapcsolatos beadványt tárgyalják. 
 
A képviselő-testület 5 igennel, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással egyetértett. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a napirendi pontokat az 
elhangzottakkal kiegészítve. 
 
A képviselő-testület 8 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
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Napirendi pontok: 
 
1./ Seregélyesi Közoktatási Központ sárosdi tagintézményeinek 2009. évi költségvetési 
javaslatának megvitatása. 
 
2./ Közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázat (KDOP-5.1.1/2F-2008-0074 II. 
fordulójához) önrészének biztosítása. 
 
3./ Döntés a Zalka u. felújításával kapcsolatos pótmunkákra benyújtott pályázatokról. 
 
4./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
5./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról. 
 
6./ A Képviselő-testület I. félévi ülésterve. 
 
7./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazálkodási Önkormányzati Társulás tervezett 
Hulladékgazdálkodási Rendszeréhez döntések meghozatala. 
 
8./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről. 
- I. orvosi körzet működésével kapcsolatos intézkedések. 
- Szociális törvény, és a rendszeres szociális segélyezés változása. 
 
9./ Egyebek. 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Gábor József és 
Kovács Tibor Orbán képviselő-testületi tagokat javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 8 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
 

Iskolai büfé 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a képviselő-testülethez a Pénzügyi 
Bizottság elnökén keresztül érkezett egy beadvány. Sajnos csak az ott lévők kaptak a 
beadványból. Kérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse az iskolai büfével kapcsolatban 
hozott határozatot. 
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság 
javasolja a működtetés támogatását a következő feltételekkel: 

- a működtető vállalkozás pontos megnevezése, 
- az átalakítás során történt változásokról szakszerűségi véleményeknek a becsatolása, 
- a felmerülő költségek számlával való igazolása. 
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Horváth Krisztián pedagógus: Elmondta, hogy ő végezte, irányította az átalakítást. Azért 
fordultak az önkormányzathoz, mivel azt a tájékoztatást kapták a jegyző úr részéről, hogy a 
tulajdonostól kell kapni egy pár soros hozzájárulást, hogy a vállalkozó telephelyként 
bejegyeztetheti a helyiséget, hogy megkérhesse a vállalkozói igazolványt, utána pedig a büfé 
működési engedélyét. Arról hogy bármilyen szavazás szükséges, vagy bármivel alá kell 
támasztani az átalakítást, ilyen tájékoztatást nem kaptak. Mint tulajdonos és mint fenntartó a 
seregélyesi iskola, a cég vele fogja a szerződést megkötni. Kovács Péter, aki üzemeltetné a 
büfét, egyéni vállalkozást szeretne indítani. Régebben volt büfé az iskolában, ami megszűnt és 
nem volt neki máshol hely. Nem tudja, hogy az önkormányzat foglalkozott-e ezzel korábban. 
A büfé hiánya olyan problémát is szül az iskolának, hogy a gyerekeket, mivel nagyon kevesen 
visznek magukkal tízórait, ki kell engedni a boltba, ahova át kell menni a forgalmas úton. 
Emiatt is nagyon sokszor fordultak az önkormányzathoz, hogy biztonságos legyen a 
gyalogátkelés. A tankonyha elég rossz állapotban volt. A csatornázási probléma miatt ázott a 
fal, ezt mindenképpen meg kellett oldani. A gáztűzhelyek üzemeltetése nem felelt meg, ezért 
új csöveket és szellőzőket kellett volna kialakítani. Néhányan kitalálták, hogy mi lenne, ha 
valaki ezt megvalósítaná. Nem volt rá jelentkező, ezért elvállalta. A gázszerelési és 
villanyszerelési munkákat szakember végezte. Egy ajtónyílás lett felfalazva és a hátsó 
helyiségnél ahol szintén egy válaszfal van, oda került be egy ajtó. Két bejárata lett a két 
helyiségnek. Őszi szünet alatt történt a felújítás. Minden napját az iskolában töltötte reggel 8-
tól, előfordult, hogy éjfélig. Szerkezeti változtatás nem történt. Bútorzatot vásárolt a 
tankonyhába.  
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy képviselőként nem tud semmit arról, hogy az 
iskolában építkezés volt. Nagyon meg van lepődve azon, hogy ezeket a munkákat 
megcsinálta. Ennek fordított menete van. Előbb engedélyt kell kérni a tulajdonostól, utána 
lehet a munkákat elvégezni. Örülne neki, ha lenne egy büfé az iskolában.  
 
Horváth Krisztián pedagógus: Elmondta, hogy megkérdezték a jegyző urat mielőtt 
nekikezdtek. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy azt kérdezték, hogy építési engedély köteles-e a 
munka. Elmondta, hogy nem építési engedély köteles, és hogy meg kell keresni a 
polgármestert ez ügyben. 
 
Horváth Krisztián pedagógus: Elmondta, hogy az önkormányzatnak megvalósult egy 
üzlethelyiség, ami nem volt. Idejön egy kereskedő, aki hosszú távon adózni fog az 
önkormányzatnak, valamint az iskolának is levesz egy gondot a válláról. Ebből a szempontból 
nézték meg a büfé ügyét. Minden kapcsolót, aljzatot lecseréltek, csöveket újra kicseréltek. 
Nem gondolja, hogy ezzel bármilyen kárt tett vagy kárt okozott az önkormányzatnak. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy egyetért az alpolgármesterrel. Az lenne a jó, ha 
megoldásra kerülne ez a dolog. Ha egy sárosdi vállalkozó az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanon fejlesztést végez, akkor annak van egy menete, amire rábólint a testület. Ami a 
község érdekét szolgálja, ahhoz természetesen hozzájárulnak, de természetesen ezt számlával 
alátámasztva. 
 
Horváth Krisztián pedagógus: Elmondta, hogy nem milliomos és nem teheti meg, hogy 
mindent számlára vásároljon, tudja mindenki. A tájékoztatás alapján azt gondolták, hogy fel 
szabad újítani. Minél kevesebb pénzből akarták megoldani, úgy gondolták. Ha minden 
számlás, akkor a vállalkozó is tovább fogja lelakni. 



 6

Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy ez a sárosdi vállalkozóval szemben nem 
tisztességes. Meg lettek kérdezve Sárosdiak is a büfé működtetésével kapcsolatban? A 
számlával kapcsolatos dolgokat egy közintézmény nem hághatja át. Megkérdezte, nyilván 
nem napokon belül, de teljesíthető-e amit a bizottság javasolt? Most már ne nézzenek vissza, 
fogadják el ezt az összeget ahogy van azzal, hogy ezt le kell tudni papírozni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azt a tájékoztatást adta annak 
idején a jegyző úr, hogy nem építési engedély köteles ez a tevékenység és, hogy a 
polgármesterrel beszéljék meg, vele az átalakításról nem tárgyalt senki. Ha ázik a fal, mert a 
szennyvíz nem jól működik, a gázcsövek nem megfelelőek, ha ilyen probléma van, akkor az 
intézményvezetőnek kötelessége lett volna értesíteni az önkormányzatot. Eddig, ha 
önkormányzati lakásban vagy bérelt helyiségben bármi probléma adódott, akkor azt mondták, 
hogy szakember által készített költségvetést nyújtsanak be a testület fele és megvizsgálják, 
hogy tud-e rá biztosítani fedezetet az önkormányzat, vagy az ott lakó lelakja, vagy a bérleti 
díjba beleszámítják. Erről a munkáról a testület nem lett tájékoztatva. A közoktatási társulási 
megállapodásban az szerepel, hogy az épület továbbra is az önkormányzat tulajdonában van, 
csak az intézmény üzemeltetése tartozik a Seregélyesiek hatáskörébe. Ezek a berendezések 
egy része, amik elhelyezésre kerültek meghibásodhatnak, garanciajegynek kell lenni. Valahol 
ezeket vásárolták, arról egy blokknak legalább lenni kellene. Egy havi étkezési hozzájárulását 
lehet biztosítani a közalkalmazottaknak a lelakásra kért 400 E Ft összegből. Két évig nem lesz 
bérleti díja a büfének. Ez azt jelenti, hogy odaadták ezt a 400 E Ft-ot, csak nem egyszerre, 
hanem hónapokra lebontva. A büfé üzemeltetése megoldható, de arról valami papírnak kell 
lenni, hogy miért engedjék el a két évre a bérleti díját. Ez az ügy nem olyan fontos, az egész 
község költségvetése ennél sokkal fontosabb lenne. Kérte a testületet, hogy döntsön és zárják 
le ezt a beszélgetést. 
 
Horváth Krisztián pedagógus: Elmondta, hogy azelőtt, amikor nem alakított át a 
tankonyhát, nem létezett olyan, hogy büfé helyiség, amit ki tudott volna adni az 
önkormányzat. Sajnálja és bánja, hogy a jegyző úrtól rossz tájékoztatást kapott. Minden 
további költséget a vállalkozó állja. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy magánszemély közintézménybe 
nem fektethet pénzt.  
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy semmi kifogása nincs a büfé ellen. Nem is 
tud vele foglalkozni és mindenképpen név szerinti szavazást fog kérni, mert ebből nagy 
botrány lesz. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy felhatalmazást kaptak, hogy elkezdjék a munkát. 
Megkérdezte, hogy kitől, név szerint? A tankonyhában helyeztek el mosogatót, ha ott egy 
gyerek szétveri a fejét ki lesz a felelős? A kártérítést ki fogja rendezni pl. áramütés esetén? 
 
Horváth Krisztián pedagógus: Elmondta, hogy ott volt egy mosogató, az lett kicserélve. 
 
Bárkányiné Vohl Mária iskolaigazgató-helyettes: Elmondta, hogy 2008. augusztus 28-án 
tartotta az alakuló ülését a tantestület, és délután egy beszélgetés során került szó arról, hogy 
négy éve nincs büfé és jó lenne, ha ki lenne alakítva. Pénzük nincs és nem is szeretnének 
kérni, mert semmiből, nincsből nem tudnak adni. Három személy,adta az engedélyt, személy 
szerint ő maga, a tagintézmény vezetője és a társult intézmény vezetője, hiszen mind a 
hárman beszéltek róla, hogy meg tudják csinálni az átalakítást, a büfé helyiséget.. Járják végig 
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a jogi útját annak, hogy ez hogyan történik. Semmi mást nem kér az intézmény, minthogy 
működési engedélye legyen egy helyiségnek az önkormányzat ingatlanában. Nem tudja, hogy 
arra van-e mód, hogy meghatározott időre a szerződési jogot átadja az intézménynek a 
testület? Kaphat-e az iskola működési engedélyt egy büfé beindítására?  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a működési engedélyt nem a 
büfére, hanem személyre adják. A hatóságok döntik el, hogy alkalmas-e arra a helyiség. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy a jegyző úrhoz felmerült egy kérdés, de az 
maradt el, hogy szeretnék megcsinálni. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy amikor megkereste Horváth Krisztián pedagógus, 
nem volt szó financionális dolgokról. Elmondta, hogy a tervezett munka nem építési engedély 
köteles, és keressék az ügyben a polgármester asszonyt is, ami nem nagyon történt meg. Most 
már átminősíteni sem kell a helyiséget üzlethelyiséggé. A működési engedély kiadása jegyzői 
hatáskör, aminek vannak feltételei. A tulajdonos hozzájárulása kell hozzá, a szakhatóságokat 
meg kell keresni. Ha ők megadják az engedélyt, akkor semmi akadálya a működési engedély 
kiadásának. Az intézményvezetők tudtak az átalakításról, elmondta az intézményvezető-
helyettes. Az intézményvezetőknek meg kellett volna keresni a polgármestert az átalakítás 
ügyében. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek határozati 
javaslata? 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy nézze meg a jegyző annak a helyiségnek a 
nagyságát, és a mindenkori tarifával számolják ki a bérleti díját. Számla továbbra is 
szükséges. A villanyszerelési és a gázszerelési munkákról szakszerűségi vélemény kell. A 
büfé üzemeltetéséhez a testület hozzájárul és az önkormányzati rendeletben lévő bérleti és 
rezsi díjnak a számításával arra az időszakra a számlával lefedett költségek erejéig ingyenesen 
használhatja a helyiséget a vállalkozó. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy személy szerint nem tud dönteni. Javasolta, 
hogy tegyék félre, napolják el ezt a témát. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy ne döntsön még a testület, 
mert az ügyet körbe kell járni. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
3 igen szavazattal 
2 ellenszavazattal 
3 tartózkodással 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2009 (I. 22.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Iskolai büfével kapcsolatos döntés elnapolásáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hozott 
döntést az iskolai büfével kapcsolatos döntés elnapolásáról. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
 
Hallósy Péter alpolgármester javasolta, hogy név szerinti szavazással döntsenek. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a vállalkozó telephelyet szeretne itt létesíteni, hogy 
ki tudja váltani a vállalkozói engedélyét, erről is kell dönteni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel Mrázik Sándor javaslatát azzal, 
hogy a jótállási jegyek is szükségesek a vásárolt berendezésekre. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi, név szerinti szavazással 
4 igen szavazattal 
3 ellenszavazattal 
1 és tartózkodással 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2009 (I. 22.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az iskolai büfé működéséhez hozzájárulásról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hozott 

döntést az iskolai büfé működésének hozzájárulásáról. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

(a névszerinti szavazás jegyzőkönyve mellékelve.) 
 
Horváth Krisztián pedagógus távozott az ülésről. 
 
 

 
1. 

Seregélyesi Közoktatási Központ sárosdi tagintézményeinek 2009. évi költségvetési 
javaslatának megvitatása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság nagyon 
részletesen megtárgyalta az iskola esetében a költségvetést, hiszen benyújtották a dologi 
oldalra vonatkozó elképzeléseket is. Tavaly az iskola dologi kiadásai 5,8 M Ft voltak és abban 
benne volt a konyha üzemeltetése is. Az idei évre 6.333.000 Ft van betervezve. Ez kb. 8 %-os 
növekedés. Ugyanezt a szisztémát követték a költségvetés összeállítása kapcsán az óvoda 
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esetében is. A személyi jellegű juttatásokat szintén megtárgyalták és a kiküldött anyagban van 
a törzsgárda jutalom, amiben nem tudtak megegyezni, mert. a seregélyesi önkormányzat nem 
akarja ezt bevezetni. Ezért kiveszik az intézmények költségvetéséből és megnézik, hogy egy 
cafeteria rendszerben hogyan tudják ezt megoldani. A számlavezetés miatti költséget szintén 
beletennék ebbe a rendszerbe.  
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság 
javasolja, hogy kerüljön bevezetésre a cafeteria rendszer, ami tartalmazza a havi 5 E Ft-os 
étkezési hozzájárulást, az évi 2000 Ft számlavezetési költségtérítést, a pedagógusok és 
pedagógus asszisztensek évi 18 E Ft üdülési csekket. A technikai dolgozók munka- és 
védőruha biztosítása a törvénynek megfelelően történjen. Az 5 E Ft-os étkezési hozzájárulás, 
a számlavezetési költségtérítés nekik is kerüljön megállapításra. A törzsgárda jutalmat 
továbbra is tartsák meg úgy, hogy az önkormányzat éves költségvetésébe kerüljön 
bevezetésre. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy arról van szó, hogy akik pedagógus 
munkát végeznek 80 E Ft-os éves összeg lenne az egyéb juttatás, amit nem is kellene 
megcímkézni. Dolgozzon ki majd a közös intézmény olyan csomagokat, amit a dolgozók 
választhatnak. Minden közalkalmazottra vonatkozóan döntsenek az étkezési jeggyel 
kapcsolatban. A törzsgárda jutalmat továbbra is tartsák meg úgy, hogy az önkormányzat éves 
költségvetésébe kerüljön bevezetésre, de járulék mentesen adható juttatásként. Így az 
önkormányzatot nem fogja terhelni a járulék és a dolgozók is több pénzhez jutnak. Illetve 
arról is dönthet a testület, hogy ami a járulék lenne, azt is odaadja. Ez a hivatal dolgozóira és 
az összes többi dolgozóra is vonatkozik. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogy Seregélyessel lett egyeztetve? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy megküldték a besorolásokat és 
leegyeztették, hogy ők is 5 E Ft/hó étkezési hozzájárulást biztosítanak. Sárosdnak az iskola és 
óvoda fenntartásához hozzá kell tenni évi 44 M Ft körüli összeget, ez havi 3-4 M Ft-ot jelent. 
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy ezek előzetes adatok, az állami 
támogatás várható összegéről van egy kalkulációjuk. Ma kapott egy olyan kimutatást az 
óvoda, hogy 1.899.000 ..Ft-tal van beszámolva a túlóra. Ha ezek a számok kerülnek 
elfogadásra, akkor 41.122.000 Ft-ot kellene éves szinten még hozzátenni Sárosdnak az 
intézménytársulás költségvetéséhez. Ha a tételes egyeztetés megtörténik, akkor ez a szám 
korrigálható. Erről kellene dönteni a testületnek, hogy az önkormányzat költségvetésébe 
tudjon erre vonatkozóan egy számot beírni.  
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy amennyiben következetes a testület, itt a bér 
összegek változhatnak meg. Az angol nyelv oktatására a számadatok szerint igény van. Ha 
pedig igény van és a testület következetes és szeretné bevezetni, akkor ez plusz kiadást jelent, 
mert angoltanárt kell felvenni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy van olyan pedagógus az iskolában, 
aki angol nyelvet is taníthat. 
 
Bárkányiné Vohl Mária iskolaigazgató-helyettes: Elmondta, hogy a 4. osztályban két 
csoport indulna, egyik németes a másik angolos lenne és emiatt nem emelkedik meg sem az 
óraszám sem a pedagógus költségei. Eddig is két csoport volt, de mindkettő németes. 
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Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a cafeteria rendszert dolgozzák ki az iskola, az 
óvoda, és a hivatal dolgozói tekintetében, és az intézmények költségvetésének elfogadása 
mellett jelöljenek ki mindenhol egy felelőst és határidőt a rendszer kidolgozásának 
végrehajtására. Ez márciusig megoldható lehet. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy se az iskolában se az óvodában 
nem jelölhetnek ki felelőst. Seregélyesen és a sárosdi hivatalnál már dolgoznak a cafeteria 
rendszer kidolgozásán. Azt kellene felmérni, hogy ki mit szeretne. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy könnyebb a választása, ha tudják, hogy mit lehet, 
milyen lehetőségek vannak és mikor hozzáférhetők. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az iskola és az óvoda 
vonatkozásában Seregélyes fogja kidolgozni, mert oda tartoznak az intézmények. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Véleménye szerint úgy kell dönteni most, hogyha valami 
pénzügyi probléma van, akkor az adható juttatások lehet az utolsó dolog, amihez hozzá 
tudnak nyúlni, mert ez 6 intézményt érinteni fog. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy február 12-én a seregélyesi 
testülettel közösen tartott ülésen dönthetnek ezzel kapcsolatban felelős személyről és 
határidőről, addig nem. Nem biztos, hogy erről az előterjesztésről kell határozatot hozni, mert 
Seregélyesen az együttes ülésen kell erről dönteni. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy hozhat határozatot a testület arról, hogy az 
elfogadott számokkal vagy ezekkel a juttatásokkal egyetért és a közös intézményi 
költségvetésbe beépítésre javasolja. Három fázisban tudják az önkormányzat költségvetését 
tárgyalni. Elfogadták a körjegyzőségi költségvetést, az oktatási intézmények következnek, 80-
90 %-ban látják már a bevételeket, kiadásokat és miután ezek megvannak, akkor tudják az 
önkormányzat nagy költségvetését elfogadni, tárgyalni, mert akkor ismerik a pontos 
számokat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy csak határokat tudnak szabni és 
arról tudnak dönteni, hogy ezeket biztosítják. A pénzügyi bizottsági ülésen kérdezték, hogy 
mi arra a biztosíték, hogy oda tudják tenni ezt az 5 E Ft/fő/hó minden közalkalmazottnak?  
 
Pribék Ferenc képviselő: Kérte, hogy készüljön egy kimutatás, hogy az úgymond 
adómentessé vált juttatások adása mennyi megtakarítást jelent a dolgozónak és mennyit a 
saját kasszának.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a pedagógusok esetében 11 E Ft 
volt a ruházati költségtérítés, és az önkormányzatnak több mint 20 E Ft-ba került. Ezért adtak 
15 E Ft üdülési csekket. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a megtakarított összeget hasznos dologra tudná 
fordítani a testület. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Véleménye szerint nincs megtakarítás, nem olyan nagy 
összegekről van szó. 
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Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy pl. az önkormányzati dolgozók esetén 
összességében évi 143 E Ft megtakarítás lenne, de a dolgozó jobban jár. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 12 E Ft-os étkezési hozzájárulás 
fedezetét megtalálják a törzsgárda jutalom és a szemüvegtérítés megtakarításánál. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta elfogadásra a Pénzügyi Bizottság javaslatait. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy a testület 
támogatja a közalkalmazottaknál a cafeteria rendszer bevezetését, melybe beépítené a havi 5 
E Ft étkezési hozzájárulást, a számlavezetési költségtérítést, pedagógusok esetén 18 E Ft 
ruházati költségtérítést és egyéb költségeket, valamint a törzsgárda jutalmakat, és a 2009. évi 
költségvetésben biztosítja a fedezetet. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

7/2009 (I. 22.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Közalkalmazottak adható juttatásairól 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 

oktatási intézmények közalkalmazottainak 5 E Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást, 
cafetéria rendszer bevezetését a ruházati költségtérítés, és a számlavezetési díj 
juttatására. A Képviselő-testület az adható egyéb juttatások fedezetét a 2009. 
évi költségvetésben biztosítani fogja. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2009. február 15. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy a két tagintézmény esetén, 
az iskolánál 6.333.000 Ft-ot, az óvodánál 2.888.000 Ft-ot biztosítanak a dologi kiadásoknál. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2009 (I. 22.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az Általános Iskola és az Óvoda dologi kiadásairól 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 Farkas Gyula tagiskola részére  6.333.000,-Ft,   
 Napraforgó tagóvoda részére   2.888.000,-Ft  
 dologi kiadások fedezetét a 2009. évi költségvetésben biztosítani fogja. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2009. február 15. 
 
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs, Bárkányiné Vohl Mária iskolaigazgató-helyettes, Göncz 
Zoltánné óvodavezető-helyettes távozott az ülésről. 
 

2. 
 

Közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázat (KDOP-5.1.1/2F-2008-0074 II. 
fordulójához) önrészének biztosítása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy február 10-ig, a tornaterem 
építésére beadott pályázat II. fordulójához be kell nyújtani az önrész biztosításáról szóló 
határozatot is. A Pénzügyi Bizottság is azt javasolta, hogy a teljes önrészre vonatkozóan 
vegyenek fel hitelt. A határozati javaslatot kiegészítik azzal, hogy a teljes önrészt a Sikeres 
Magyarország Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében fejlesztési hitelből 
biztosítja. Az önrész várhatóan 23 M Ft körül lesz. Javasolta, hogy három éves türelmi idővel 
vegyék fel a hitelt, és utána 10 év törlesztéssel. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot 
a kiegészítéssel. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2009 (I. 22.) számú 
 

H a t  ár o z a t a 
 

Közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázathoz szükséges önrész biztosításáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP-
5.1.1/2F-2008-0074 számú a Közoktatási infrastruktúra fejlesztésére 
benyújtott pályázathoz szükséges megközelítőleg 23 M Ft önrészt a Sikeres 
Magyarország Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében fejlesztési 
hitelből biztosítja. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
 

3. 
Döntés a Zalka u. felújításával kapcsolatos pótmunkákra benyújtott pályázatokról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Zalka u. felújításával kapcsolatos 
pótmunkákra benyújtott pályázatokról a január 15-i rendkívüli testületi ülésen döntöttek a 
határidők miatt. A szerződés azután kerül csak aláírásra, ha megkapják a pótmunkákra a 
pályázati pénzt. 
 
 
 

4. 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta a 145/2008 (X. 16.) sz. határozattal 
kapcsolatban, hogy a szennyvízcsatorna hitel kiváltására felvett és meghosszabbított hitel 
kamata jelenleg 17,5 %. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a kiküldött anyagban szerepel a háziorvosi 
szerződés módosítására adott árajánlat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Koroknai doktor úrnak elküldték 
a reumatológiai szakrendeléssel kapcsolatos 167/2008 (XII. 11.) sz. határozatot, de választ 
nem kaptak rá. Az ügyvéd ajánlatból kiderül, hogy csak a magánrendelésre vonatkozó 
szerződés elkészítésében tudna az önkormányzat segítségére lenni, az ügyvéd nem lát esélyt a 
doktor úrral kötött szerződés módosítására. Megkérdezte, hogy a jelentéssel 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 

 
10/2009 (I. 22.) 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. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: azonnal  
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy az ügyvédet bízzák meg most a 
magánrendelésre vonatkozó szerződés elkészítésével, vagy csak ha a doktor úr jelez ezzel 
kapcsolatban? 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Javasolta, hogy csak akkor bízzák meg az ügyvédet, ha a 
doktor úr jelez. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy válaszolják azt az ügyvédnek, hogy amikor a 
szerződés kötés aktuálissá válik, akkor a testület meg fogja keresni.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az ügyvéd tájékoztatta, hogy amennyiben most nem 
kérik az igénybevételét, egy órai díjat, 5 E Ft ki kell neki fizetni a dokumentumok 
áttanulmányozásáért. 
 

5. 
Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 

 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót mindenki megkapta. A kamatmentes kölcsön egy temetés 
megelőlegezése volt, amit a család már visszafizetett.  
 
Takács Istvánné a Szociális Bizottság elnöke: Elmondta, hogy bizottság a II. félévben nem 
igen állapított meg támogatást, nem is nagyon volt miből.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a beszámolókkal kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
Szavazásra tette fel a beszámolók elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2009 (I. 22.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az átruházott hatáskörben végzett munkáról szóló beszámolóról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
átruházott hatáskörben végzett munkáról szóló beszámolókat. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 

 
6. 

A Képviselő-testület I. félévi ülésterve 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az üléstervben szerepel a 
seregélyesi és a hantosi képviselő-testülettel közösen tartandó ülések is. A február 12-i ülésen 
napirendi pontként szerepel az I. orvosi körzet működésével kapcsolatos feladatok 
megvitatása. Úgy tűnik, hogy rendeződött a körzet működése, de nem biztos, hogy nem kell 
februárban tárgyalni róla. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a márciusi testületi ülésre még be kellene tenni a 
közmunkára vonatkozó éves intézkedési tervet.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy akkor legyen az intézkedési terv az 
5. napirendi pont a március 12-i ülésen. Kérte a bizottsági elnököktől, hogy február 26-ig 
juttassák el a hivatalba a beszámolókat.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az április 16-i ülés 2. napirendi pontja a 
környezetvédelmi feladatok meghatározása. Megkérdezte, hogy nem kellene kicsit előbbre 
tenni? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy elég sok, hosszú napirend van a 
márciusi ülésre betervezve. A környezetvédelmi feladatok meghatározása előtt is lehet 
intézkedni. Február12-én Seregélyesen kezdenek, de utána a költségvetést mindenképp meg 
kell tárgyalniuk. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy február 15.-ig csak be kell terjeszteni a 
költségvetést, a beterjesztéstől számított 30 napon belül kell elfogadni. A beterjesztés 
megtörténik, mer ki lesz küldve a képviselőknek az anyag. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy akkor a február 12. utáni héten is 
lesz testületi ülés. Kellene azzal foglalkozni, hogy a hivatalban lévő termosztátokhoz hasonló 
hőszabályzókat be kellene tenni az iskolába is, ha lehetséges. Telek László meg kellene ezzel 
bízni. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy ez nem biztos, hogy jó megoldás, mert a 
gyerekek valószínűleg hozzá fognak nyúlnak és elállítják.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel az üléstervet a 
kiegészítésekkel. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  
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egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2009 (I. 22.) számú 
 

H a t á r o z a t a 

A Képviselő-testület I. félévi üléstervéről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az  

I. félévi üléstervet. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 

(Az ülésterv a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
 
 

7. 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazálkodási Önkormányzati Társulás tervezett 

Hulladékgazdálkodási Rendszeréhez döntések meghozatala 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Véleménye szerint még mindig kevés információval 
rendelkeznek a Hulladékgazdálkodási Rendszerrel kapcsolatban. Javasolta, hogy napolják el a 
döntést és bővebb tájékoztatást kérnek. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
 
A képviselő-testület az elnapolással 8 igennel, egyhangúlag egyetértett. 
 

8. 
Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről 

 
- I. orvosi körzet működésével kapcsolatos intézkedések 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a keddi szociális bizottsági ülésen 
nyilatkozott László doktornő, hogy úgy döntött folytatja a munkáját, marad az I. körzetben és 
a tiszti főorvos úrtól is megkapta a kért haladékot az asszisztensre vonatkozóan. Az anyagi 
helyzete nem fog javulni a doktornőnek. Módosítani szeretné a rendelési idejét. H: 8-10-ig, K-
Sz: 10-15-ig, Cs: 9-14-ig, P: 13-14-ig lenne rendelés. Kérte a doktornő a testületet, hogy ezt 
támogassák. Elmondta még, hogy hétvégeken biztos, hogy ügyelni fog, és valószínű, hogy 
hétfőn és pénteken a Gortva doktornő rendelne. Tájékoztatták a doktornőt, hogy a működési 
engedélyét kell módosítani a rendelési idő kapcsán, melyet az ÁNTSZ–től kell kérnie.  
A gyógyszertár eddig egyéni vállalkozásban működött, most Kft. fogja működteti, ezért új 
működési engedélyt kellett kérnie, a régit pedig visszaadni. Az OEP-pel is újra szerződés 
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kellett kötnie, ami csúszott, és addig a gyógyszerész a szállítókkal nem tudott szerződést 
kötni. Ez volt az oka, hogy nem volt nyitva. 
Az anyagban van a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara álláspontja. Az abban leírtak 
szerint eddig is ugyanígy támogatták volna a vállalkozásokat, de nem jött egy befektető sem 
Sárosdra. Javasolta, hogy válaszolják azt a Kamarának, hogy az álláspontban leírtakat 
támogatja a testület és az önkormányzat várja a befektetőket. 
A Máv-Start Zrt. vasúti menetrenddel kapcsolatos válaszát tájékoztatásul kapták meg a 
képviselők. Ma érkezett egy e-mail a KIT-től, hogy január 31-ig jelezzük, hogy konkrétan 
milyen problémáink vannak az új menetrenddel, a választ meg fogják küldeni nekik. 
II. orvosi rendelő utólagos akadálymentesítési pályázatánál minden költséget kifizettek, ez 
5.160.701 Ft. Előlegként kaptak 1.281.175 Ft-ot, és január 6-án érkezett egy levél, hogy 
elfogadták a 2,2 M Ft-os kifizetési kérelmünket és majd utalják az összeget. A többi 
számlával kapcsolatban még nincs döntés.  
A hivatal akadálymentesítése kapcsán kifizetésre került a V-DBK Kft-nek a 4.934.509 Ft-os 
önrész. A többi költség is lehívásra került, bíznak benne, hogy határidőre kifizetésre kerül.  
A rehabilitációs mérnök díja 240 E Ft volt, ami szintén átutalásra került, ez a pályázatban nem 
volt elszámolható. A hivatali fűtéskorszerűsítés önrésze, 1.569.371 Ft, a Thermopro 2007 Kft-
nek kifizetésre került. Ezt a beruházást már le is ellenőrizték és elfogadták, átvették és 
megígérték, hogy másnap intézkednek a pénz lehívásáról.  
A Ságvári és Dózsa u. útfelújításának önrésze, 6.694.905 Ft, kifizetésre került a Magyar 
Aszfalt Kft-nek, a támogatási összeg pedig lehívásra került. A közbeszerzési eljárási illeték a 
Zalka utcai pótmunkánál 57.600 Ft volt.  
A tornaterem engedélyes építési terve 2.419.200 Ft volt, itt a rehabilitációs mérnök díja 205 E 
Ft. Mindkettő elszámolható a pályázatban és kifizetésre került. 
Seregélyessel még visszatérnek a normatívákra, de a kistérségi normatíva megelőlegezését 
kéri a seregélyesi önkormányzat, ez 1.237.632 Ft. Ezt visszatérítik, amikor a kistérség 
megkapja a társulásra a normatívát, ez április körül lesz. Ezen felül 568.451 Ft normatíva 
kiegészítést kér Sárosd részéről. 
A számlák nagy része kifizetésre került. 
Nemcsak a tükröspusztai bekötő út felújítására beadott pályázatot utasították el forráshiány 
miatt, hanem az Új utca vízellátására beadott pályázatot is.  
Az Aba-Med Bt-vel meg lett kötve az orvosi ügyelettel kapcsolatos szerződés, és minden 
hónap 10-éig fogják utalni nekik az összeget, a 77 Ft/fő. 
A kistérségi családi napközire tavaly csak egy évre kötötték meg a szerződést. Most 
határozatlan időre szólna, ha a testület egyetért vele. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a kistérségi 
családi napközi működtetésére vonatkozó szerződést. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
13/2009 (I. 22.) számú 

 
H a t á r o z a t a 

 
Kistérségi családi napköziről 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy kösse meg a Sárvíz Kistérséggel a családi napköziről 
határozatlan időre szóló szerződést.  

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2009. február 22. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nem lesz Sárosdon családi napközi, 
mert nem találtak arra alkalmas épületet, illetve olyan személyt, akinél ki lehetett volna 
alakítani. A törvény lehetőséget ad arra, hogy szeptembertől az óvodába bekerülhessenek a 
két éves gyerekek is, akiket az óvodás csoportokba kell elhelyezni. Jelenleg 5 csoport 
működik és lehet, hogy szeptembertől 6 csoportot kell elindítani. Néhány 3 év alatti gyereknél 
több nem valószínű, hogy lesz, dupla normatíva jár a bölcsődés korú gyerekekre.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a tornateremnél teljes komplett tervet kaptak, 
pl. benne van a gépészet is? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem, ez az engedélyes terv az 
építési engedélyhez. Nem készült még el az esélyegyenlőségi terv. 
Az utas pályázatnál utólag kiderült, hogy a műszaki ellenőr díjazását félre értelmezték a 
pályázat elbírálásakor, ezért erre szerződésmódosítást kell kérni. A megbízási díjat másik 
rovaton kell elszámolni, ahova viszont a teljes összeg nem fér be.  Kb. 200.000 Ft és járulékai 
a pályázatban nem lesznek elszámolhatók.  
 

9. 
Egyebek 

 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy a Farkas Gyula Napokon, 
szombaton, szeretne egy olyan programot szervezni, amelyre meghívná azokat a diákokat-30 
évre visszamenőleg-akik diplomát szereztek. Abból kiindulva, hogy sok gyereket elvisznek a 
sárosdi iskolából. Ezt már korábban is felvetette, és az igazgató úr csírájában elfojtotta az 
ötletet akkor is. Az idén újra felvetette, és azt a választ kapta, hogy a kéréssel forduljon az 
iskola vezetőjének a megbízottjához, Fábián Józsefnéhez. Pleizer Lajos tagintézmény vezető 
megint megvétózta kezdeményezését, mondván, hogy nem áll elő határozott programmal és 
nem mondta meg, hogy miből lesz finanszírozva. Ha valamit nem engedélyez, akkor minek 
állítsa össze, dolgozza ki? Egy órás műsort szervezne, tartana Fábián Józsefné a vendégeknek, 
meghívná a polgármestert, aki rövid beszédet tartana. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a március 28-i nap munkanap.  
A jelenlegi diákjainak szól a Farkas Gyula Napok. Nem tud odahívni még 50 embert 
vendégségbe. A diplomás embereken kívül is vannak olyan volt diákok, akikre büszkék 
lehetnek. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy jelesebb évfordulókor szokták a korábbi 
diákokat meghívni, és aki akar elmegy, aki nem akar nem megy el.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy ez a program nem a Farkas Gyula Napokon lenne 
jó. 
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Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy akkor lesz igazán mutatni való az iskolába, ha a 
tornaterem elkészül. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a tornaterem átadására hívják meg 
az összes volt sárosdi diákot, ezt támogatják. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy elfogadja az ötletet, így lesz. Az 
intézményi társulás ránk erőszakolt dolog. Ünnepi műsor volt Seregélyesen az iskolában, és 
se az igazgató, se a nevelőtestület nem kapott rá meghívót.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Seregélyesen kell megkérdezni 
erről az igazgatót. A társulás előkészítésekor az hangzott el, hogy gyakorlatilag semmi sem 
változik, csak a név lesz más, mindegyik tagintézmény éli az önálló életét. 
A Szociális Bizottság létszámáról kellene dönteni. Mind a két védőnő bent van a bizottságban. 
Tavaly január óta a nyugdíjba vonult védőnő nem járt az ülésekre és nem is vállalja a 
tagságot. A testület vagy csökkenti a bizottság létszámát, vagy az új védőnőt megválasztja 
tagnak. 
 
Takács Istvánné a Szociális Bizottság elnöke: Elmondta, hogy az új védőnővel még 
nincsenek olyan bizalmi viszonyban, és 6 hónapos próbaidővel lett alkalmazva.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az SzMSz-t kell módosítani. Kérte, hogy együtt 
döntsenek a Településfejlesztési Bizottság létszámáról. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Településfejlesztési Bizottság 
létszámával még várják meg a bizottsági ülést. Megkérdezte, hogy a Szociális Bizottság 
létszámával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
Szavazásra tette fel, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság létszámát egy fővel 
csökkentik. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
2/2009 (I. 23.) számú 

 
R E N D E L E T E 

 
7/2007. (III. 23.) számú az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

szóló rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Bódis Norbert vállalkozó adott 
árajánlatot a Békaríkatónál lévő nád vágására. A nádvágást 23 Ft/m2 összegért elvégezné. 
Javasolta, hogy bízzák meg a munkával. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel az ajánlat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta:  

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
14/2009 (I. 22.) számú 

 
H a t á r o z a t a 

 
Nádvágásról 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bódis 

Norbert 23 Ft/m2 árajánlatát a Békaríkató nádvágásáról. Felhatalmazzák a 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2009. február 22. 
 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket: 
A Képviselő-testület megszűntette Nagy Ferencné tagságát a Szociális Bizottságban. 
A Képviselő-testület döntött arról, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programra kötött 
megállapodás értelmében a támogatási összeget részletekben lehet visszafizetni. 
 
 
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 
 
 
 
 
Horváth Gábor József Kovács Tibor Orbán 
 hitelesítő hitelesítő 


