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Az ülés megnyitása
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. A hiányzó képviselők jelezték, hogy
nem tudnak részt venni az ülésen. Javasolta, hogy első napirend legyen a gyógyszertár
működésével kapcsolatos tájékoztató. Dönteni kellene a tornaterem építéséhez szükséges
önerő pályázat benyújtásáról. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül van-e
valakinek egyéb javaslata?
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy egészségbiztonsággal és közbiztonsággal
kapcsolatban szeretne szót kérni az egyebekben.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy utakkal kapcsolatban lenne kérdése, illetve
beszámolója az egyebekben.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontokat az
elhangzottakkal kiegészítve.
A képviselő-testület 7 igennel egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.
Napirendi pontok:
1./ Gyógyszertár működésével kapcsolatos tájékoztató.
2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2009. I. félévi költségvetésének
végrehajtásáról.
3./ Tájékoztatás a csatorna érdekeltségi hozzájárulás befizetésekről, adóbefizetésekről.
4./ Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásról. (iskolai tornaterem)
5./ Javaslat a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra.
6./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről.
9./ Pályázati lehetőségek.
10./ Egyebek.

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Végh László és Kovács
Tibor Orbán képviselő-testületi tagokat javasolta.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igennel, egyhangúlag elfogadta.
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1.
Gyógyszertár működésével kapcsolatos tájékoztató
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Kérte Túri Istvánt, hogy tájékoztassa a testületet a
gyógyszertárról.
Túri István a Szirt Invest Kft. képviseletében: Elnézést kért, mert a gyógyszertár
kialakításának, megnyitásának az ügye egyáltalán nem úgy zajlik, mint ahogy a testülettel 3
hónappal ezelőtt megegyeztek. Amit tudott, azt megtett. Készített egy anyagot arról, hogy
mikor mi történt, és fényképeket is hozott az átalakításról. A gyógyszertár alaprajza nem felelt
meg a 41/2009 EÜM rendeletnek. Nem volt kialakítva 18 m2-es laborhelyiség. A bérleti
szerződés aláírása után nyomban beadta az engedély kérelmet az illetékes ÁNTSZ-nek, és el
kezdett egyeztetni a tiszti főgyógyszerésszel. Azt szerette volna, ha a működés közben történt
volna meg a patika átalakítása, de ezt nem engedték. Aztán szabadságra ment a megyei tiszti
főgyógyszerész, akkor megkereste a regionális főgyógyszerészt, aki szerencsére partner volt
az ügyben. Megtörtént a gyógyszertár átadás-átvétele a korábbi gyógyszerésztől és az
önkormányzattól. Ezután megkeresték a kivitelezőket. A meglévő raktárt teljesen szét kellett
bontani. Ami labor volt, azt a helyiséget kellett raktárnak kialakítani. Villanyszerelési munkák
is kellettek. Az átalakítás elhúzódott mostanáig. A belső felújítás teljesen készen van.
A számítógépek beüzemelése megtörtént, a laboreszközök is itt vannak. Csütörtökön lesz a
helyszíni szemle. Ezután lehet szerződést kötni a gyógyszer nagykereskedővel és az OEP-pel,
aminek 7 nap az átfutási ideje. Október 1-re tervezte a gyógyszertár kinyitását. Korábban azt
mondta, hogy 10 M Ft-ot fognak a gyógyszertárra költeni. 3 M Ft felett maradt a felújítási
költségből. 3 hónapon keresztül ún. 300 Ft-os akciót vezetne be, amit kizárólag a fővárosba és
a nagyvárosokba vezetnek be, ahol van konkurencia, és ezt a megmaradt összeget ilyen
formában az erre rászorulók kapnák meg. ez az akció azt jelenti, hogy három receptenként
300 Ft-ot kapnak vissza. Kérte polgármester asszony, hogy írjon egy tájékoztatást a nyitással
kapcsolatban. Ezt a tájékozatót kiteszik a gyógyszertárhoz, és most a képviselők is
megkapták, és e-mailen is átküldte. Korábban azt vállalta, és ez nem teljesült, hogy ameddig
nem lesz gyógyszertár, addig naponta egyszer begyűjtik a recepteket, és meghozzák a
gyógyszereket. A kamara rosszallását fejezte ki, és nem akart „rosszfiú” lenni, mert így
irányított betegellátást valósítottak volna meg. A jogszabály sem teszi lehetővé a gyógyszerek
szállítását.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy ezt a tájékoztatást kicsit előbb várták volna.
Kellemetlen volt a lakosoknak mondani, hogy nem tudják, mikor nyit ki a gyógyszertár.
Nagyon remélik, hogy október 1-jén kinyitnak.
Túri István a Szirt Invest Kft. képviseletében: Elmondta, hogy nagyon fél ezektől a
dátumoktól. Nem rajta múlik a nyitás.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy amikor júniusban szóba került a működési engedély
gyors megszerzése, akkor kicsit kételkedett a határidőben. Voltak olyan hangok, hogy mintha
valaki akadályozta volna a működési engedély kiadást. Az önkormányzat részéről minden
dokumentumot, és minden feltételt biztosított a működési engedélyhez. Sajnos egy átalakítás
időben meghosszabbítja a működési engedély kiadását.
Túri István a Szirt Invest Kft. képviseletében: Elmondta, hogyha kicsit úgy hangzott volna,
hogy bárkire neheztel, szó sincs ilyesmiről. A mesteremberekkel volt gondja, ők csúsztak 4-5
napot. De sem az ÁNTSZ, sem az önkormányzat részéről gond nem volt. Ún.
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engedményezési megállapodásokat kellett kötniük azzal, aki jelzálogot helyezett a korábbi
gyógyszerész eszközeire. A telefon és az internet a korábbi gyógyszerész nevén volt, és régi
kifizetetlen számlákat be kellett fizetniük, mert addig, amíg nem volt kifizetve, nem köthettek
szerződést. A korábbi gyógyszerésznek a gyógyszertári lakásban még vannak dolgai. Még
szólni fog neki, hogy vigye el, vagy a hivatal is szólhat neki. Megkérdezte a testületet, hogy
támogatják-e azt, hogy a régi asszisztenseket alkalmazzák?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy igen.
Túri István a Szirt Invest Kft. képviseletében: Elmondta, hogy ennyit szeretett volna
elmondani.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megköszönte Túri Istvánnak a tájékoztatást.
Túri István a Szirt Invest Kft. képviseletében távozott az ülésről.
Önerő pályázat benyújtásáról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy van lehetőség pályázni az
Önkormányzati Minisztériumhoz a tornaterem építéséhez szükséges önrész támogatására.
Kérte, hogy hagyják jóvá az önerő pályázat beadását és a Seregélyessel kötendő
megállapodást az előterjesztett határozati javaslat szerint, amit írásban megkapott mindenki.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a határozat annyival lenne kiegészítve, hogy a
testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, így egy határozatot kell
hozni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel az önerő pályázat
beadásáról az előterjesztett határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a testület
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2009 (IX. 14.) számú

Határozata
Önerő pályázat benyújtásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtson be önerő
támogatásra.
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– Főpályázó megnevezése: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata,
konzorciumi partner Sárosd Nagyközség Önkormányzata
– Fejlesztés pontos megnevezése: „Közösen egy-másért”, avagy társuló
intézmények infrastrukturális fejlesztése
– Támogatási szerződés száma: KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0009
– Projekt összköltsége: 555.200.276,- Ft, melyből Sárosdra jutó rész
221.379.278,- Ft
– Forrás: Támogatás összesen: 499.680.248,- Ft, melyből Sárosdra jutó
rész: 199.241.350,- Ft. Saját erő összesen: 55.520.028,-, melyből Sárosdra
jutó rész: 22.137.928,- Ft (ennek forrása MFB hitel)
– Pénzügyi ütemezés:

Összköltség
Seregélyes
Sárosd
Támogatás
Seregélyes
Sárosd
Önerő
Seregélyes
Sárosd

2009
265 936 076
164 688 749
101 247 327
239 342 468
148 219 874
91 122 594
26 593 608
16 468 875
10 124 733

2010
Összesen
289 264 200 555 200 276
169 132 249 333 820 998
120 131 951 221 379 278
260 337 780 499 680 248
152 219 024 300 438 898
108 118 756 199 241 350
28 926 420
55 520 028
16 913 225
33 382 100
12 013 195
22 137 928

Felhatalmazzák a polgármestert az írásban előterjesztett önerő támogatásról
szóló megállapodás aláírására.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő:folyamatos
2.
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2009. I. félévi költségvetésének
végrehajtásáról
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság
javasolja elfogadásra a beszámolót.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nagyon sok lakbér kintlévőség van.
A testület döntést hozott a 12 lakásos ház egyik bérlőjének a bérleti szerződés felmondására
március 30-i határidővel. A bérlő ki is költözött, a házastársa június végéig itt lakott, és
többszöri felszólításra sem adta át a lakást, ezért szeptember 10-én feltörték a lakást,
kicserélték a zárat. Szörnyű állapotokat találtak a lakásban, ma nézi meg egy festő. Most volt
a kazánok karbantartása, és az rendben van ebben a lakásban. A lakás rendbetétele után
tudnak az ÁNTSZ-szel kooperálni, hogy lehet-e ott családi napközit létrehozni. Holnap az
E.ON-nal értekeznek, hogy mekkora adóssága van a volt bérlőnek. A bírósághoz fordultak
fizetési meghagyással. A bíróság kért még adatokat, azután az érintettek új lakcímét, és most
küldtek egy végzést, mivel az egyik fél pusztaszabolcsi lakos, áttették az ügyet a dunaújvárosi
bírósághoz. Egy másik hátralékos a fizetési meghagyás hatására befizette a tartozását. Jelen
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pillanatban négy üres lakás van a 12 lakásos épületben. Két lakónak van még kisebb tartozása
de részletekben kifizetik.
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy mennyi a kár eddig a felmondott bérleti
szerződésű lakásban?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy 700 E Ft az eddigi tartozás, és
szeptember 10-ig kell lakbért fizetniük. A biztosítéknak befizetett 400 E Ft legalább fele kell
a felújításra. Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2009 (IX. 14.) számú
Ha t á r o z a t a
Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: folyamatos
3.
Tájékoztatás a csatorna érdekeltségi hozzájárulás befizetésekről, adóbefizetésekről
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a csatorna érdekeltségi
hozzájárulás befizetésekről az írásos anyagot mindenki megkapta.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, ahogy a testület kérte, minden általunk adósnak vélt
tulajdonosnak ki lett küldve a felszólítás. Még a Földhivataltól fognak adatokat kérni, mert
sok levél visszajött. Mai napig a befizetett összeg 3.726.000 Ft. Közműfejlesztési
támogatásként visszaigényelt összeget még nem kapták meg. A költségvetésbe 5 M Ft van
betervezve, ez be fog folyni véleménye szerint. Pénz jórészt 2010-ben fog befolyni a
letiltásokból. Most bírósági végrehajtónak adtak át ügyeket, akiknél vélelmezik, hogy a
végrehajtás lehetséges. Az érintetteknek nincs jövedelmük, de a látható életvitelük,
körülményeik nem olyan rosszak. A végrehajtónak a költségeket meg kell előlegezni. Akkor
engedélyezi a részletfizetést, hogyha az önként vállalt törlesztőrészlet nagyjából megegyezne
a letiltandó összeggel. De ha egy havi törlesztőrészlet kimarad, akkor rögtön megy a letiltás.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a tájékoztatót.
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2009 (IX. 14.) számú
Ha t á r o z a t a
A csatornaérdekeltségi hozzájárulásokról szóló tájékoztatóról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
szennyvíz csatorna érdekeltségi hozzájárulások befizetéséről szóló
tájékoztatót.
Felelős: Dosztály Csaba jegyző
Határidő: azonnal
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a gépjárműadó befizetések
folyamatosak. A költségvetési beszámolóban szerepel, hogy az iparűzési adó befizetés egy
kicsit jobb morálra utal mint tavaly. Nagyon sok adók módjára történő behajtás érkezik, amit
az adós kolléganő intéz, ezek az ügyek sajnos sok időt elvesznek a fő munkakörtől.
4.
Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásról (iskolai tornaterem)
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy megkezdődött az iskolai beruházás.
A szerződéskötésre augusztus 11-én került sor, ekkor tudták bejelenteni az Építési
Felügyelőséghez. Az építés csak ettől számított 15 nappal kezdődhetett el. A régi szárny
felújítási munkái, a tornaterem alapozásához szükséges földmunkák már folynak. A felújítás
miatt a tanulók a lenti udvart nem használhatják, a pályán is csak pedagógusok felügyeletével
tartózkodhatnak. Kiderült, hogy villámhárító nincs a régi épületen, és ahol 50 főnél többen
tartózkodnak, ott kötelező. 70 E Ft+ÁFA-ért készítették el a tervet, ez az összeg nincs bent a
költségvetésben. A kivitelezők kérdezték a tervezőtől, hogy milyen színű legyen a
trapézlemez, ami a tornacsarnok tetején lesz belülről.
Végh László képviselő: Javasolta, hogy valamilyen világos színű legyen.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy akkor mindenképpen valamilyen
világos színű legyen. A kivitelező azt is kérdezte a tervezőtől, hogy beleegyezik-e abba, hogy
a válaszfalak gipszkarton szerkezetűek legyenek. A tervező a vizesblokkban ezt egyáltalán
nem támogatja. Mindenképpen falazva legyen. A tetőfedésen kell változtatni, mert ami ki volt
írva, az már nem kapható, kivonták a forgalomból. Ugyanolyan minőségűvel kell
helyettesíteni. A támogatási szerződést július 20-án írta alá Seregélyes polgármestere, amit
augusztus elején küldtek át.
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Ezután lehetett csak árajánlatokat kérni a konyhai eszközök beszerzésére. A Sulitech Bt. adta
a legolcsóbb ajánlatot. Beszerzésre került 1 gázüst, 2 gázzsámoly, digitális mérleg, konyhai
robotgép (dagasztó, keverő; zöldségaprító; késélező), rozsdamentes fazekak, lábasok, kések,
asztal. A beszerzés összege: 2.649.080 Ft + Áfa = 3.311.350 Ft. Ezt az összeget az előlegből
tudják kifizetni. Az OTP Bank elfogadta a fejlesztési hitel kérelmüket, már csak a fejlesztési
banknak kell engedélyezni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az óvodai konyha működéséhez is
sikerült beszerezni a hiányzó felszereléseket: tányérokat, poharakat, tálcákat, leveses tálakat,
melynek összege 165.395 Ft.
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs távozott az ülésről.
5.
Javaslat a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy dönteni kell arról, hogy továbbra is
részt vesznek-e a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban, csatlakoznak-e hozzá. Egyetemista
és főiskolás diákok kaphatják ezt az ösztöndíjat. Javasolta hogy vegyenek részt,
csatlakozzanak a programhoz. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a csatlakozást.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2009 (IX. 14.) számú
Ha t á r o z a t a
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2010. évi fordulójához való csatlakozásról
Sárosd Nagyközség Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.
Elfogadja a pályázat Általános Szerződési Feltételeit. Meghatalmazza a
polgármestert a szükséges nyilatkozat aláírására. Kiírja Bursa Hungarica
pályázatok 2010. évi fordulóját.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: folyamatos
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6.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogy nem intézkedtek még, nem keresték meg
az illetékeseket a lovas nappal kapcsolatban?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem. Még nem volt ideje rá, hogy
elküldje a levelet a kistelepülések versenyeivel kapcsolatban, de szóban már tárgyal a megyei
lovasszövetség elnökével
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta a 112/2009 (VII. 30.) sz. határozattal kapcsolatban, hogy
az intézkedési terv mellékelve van.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta a 125/2009 (VII. 30.) sz. határozattal
kapcsolatban, hogy az ingatlancserénél is meg kell határozni egy összeget, és a kérelmezőnek
az alapján kell adózni. Tájékoztatta az érintetteket, hogy az önkormányzat telekára 950 Ft/m2,
amit sokallnak. Milyen összeget határozzanak meg? Kisajátítandó lenne az a terület, amit
elcserélnek.
Hallósy Péter alpolgármester: Javasolta, hogy olyan összegben állapodjanak meg, ami a
kérelmezőnek kedvezőbb.
Dosztály Csaba jegyző: Javasolta, hogy az önkormányzati telekár 50 %-át határozzák meg.
Végh László képviselő: Egyetért a javaslattal.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Egyetért.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy köszönik szépen azoknak, akik el tudtak
menni az augusztus 20-i ünnepségre, és a Pro-Civitate kitüntetés átadására. Nem tisztelte meg
a kitüntetettet akinek ott kellett volna lenni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy meg kellene gondolni, hogy
tartsanak-e községi ünnepségeket, mert ha sem a képviselő-testület tagjai nem vesznek ezeken
részt, sem az intézmények vezetői, gondol a hivatal vezetőjére, vagy akár az iskola, óvoda
vezetőjére, akkor feleslegesen készülnek, akik a műsort előadják. Ha az embernek a
munkatársa kitüntetést kap, illik ott lenni.
A belső ellenőrzés alapján elkészült az intézkedési terv. Az iskolai konyhára a digitális mérleg
beszerzése, amit a belső ellenőrzéseknél kifogásoltak, bent volt a pályázatban. Az óvodai
konyhára is meg lett vásárolva, mivel 5 % kedvezményt kaptak. A havi étrend bevezetése
jövő hónaptól lesz, mert a szeptember elég zűrös hónap.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogyha a jövő évi költségvetésbe lesz rá lehetőség, a
nyilvántartáshoz egy számítógép és a programoknak a megvásárlását be lehetne tervezni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy fognak árajánlatot kérni a
nyilvántartó programra. A térítési díj beszedésnél a megvásárolt programmal fognak
számlázni. Ennél a programnál átalánydíjat kell fizetni, ami havi 8000 Ft+ÁFA, és probléma
esetén a kiszállást kell kifizetni. Kérte a testület jóváhagyását a szerződés megkötésére.
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A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag jóváhagyta az étkezési program karbantartására
kötött szerződést.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy az intézkedési tervvel
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel az
intézkedési terv elfogadását.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2009 (IX. 14.) számú
Ha t á r o z a t a
Intézkedési terv jóváhagyásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
óvodai és iskolai konyhák belső ellenőri jelentésére készített intézkedési
tervet.
Felelős Dosztály Csaba jegyző
Határidő: azonnal
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?
Nem volt. Szavazásra tette fel a jelentést.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2009 (IX. 14.) számú
Határozata
A lejárt határidejű határozatokról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős: Dosztály Csaba jegyző
Határidő: azonnal
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7.
Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A nyári szünetben sikerült az oktatási
intézményekben a szükséges festéseket, meszeléseket elvégezni. Ehhez nagy segítséget
nyújtottak a szülők. Az óvodában a 6. csoportszoba kialakításához 400.000 Ft-tal járult hozzá
az önkormányzat. Az iskolai meszelések, felújítások anyagköltsége 143.000 Ft volt. A
kisegítő iskola 6 tantermének, a folyosónak és a mellékhelyiségeinek meszelésére Oláh
György vállalkozó segítségével került sor: az önkormányzat biztosította az anyagot, a
vállalkozó pedig biztosította a munkadíjat. Úgy gondolja, hogy egy vacsorára össze kellene
hívni azokat a szülőket és személyeket, akik segítettek az iskolánál és az óvodánál.
Az intézmények konyháján is sor került a tisztító meszelésre, az iskolai konyhánál közcélú
munkásokkal. Mindkét konyha működéséhez sikerült beszerezni a hiányzó felszereléseket:
tányérokat, poharakat, tálcákat, leveses tálakat. Az óvodai beszerzés 165.395 Ft, az iskolai
71.579 Ft.
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy a Szociális Bizottság 20 E Ft
támogatást adott egy kérelmezőnek, amit nem kell visszafizetnie, hanem ennek fejében
kimeszeli a kisegítő iskolát, de más már elvégezte a munkát. Ezt az összeget vissza kell
fizetnie a támogatottnak?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem. A 12 lakásos bérház
lépcsőházát fogja az érintett személy kimeszelni.
A tagiskola vezető tájékoztatást adott arról, hogy nem lett tagintézmény-vezető helyettes
kinevezve, hanem két tagozatvezető fogja segíteni a munkáját. Egy év alatt kiderül, hogy
működik-e ez a megoldás. Ez többlet költséget nem jelent.
Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye,
javaslata? Nem volt.
A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót.
9.
Pályázati lehetőségek
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy új pályázati lehetőségek nem
igazán vannak. A „Jobb Otthon” Alapítvány mégis beköltözik a volt pártházba, mert a volt
TSz irodánál nincs lehetőség mosogatásra. Nem kérnek az alapítványtól lakbért, csak a
közüzemi díjakat kell nekik fizetni. Javasolta, hogy adjanak be pályázatot az épület
felújítására. December 1. a beadási határidő, ezért a következő testületi ülésre nézzenek utána
mindennek és készítsék elő a pályázatot. Testvérvárosi kapcsolatok létrehozására és ehhez
kapcsolódó rendezvényekre lehet pályázni februári beadási határidővel. Fel kel venni a
kapcsolatot a szlovákokkal, hogy kössenek megállapodást, és a Sárosd Napokat ebbe a
pályázatba bele lehet tenni. Leader pályázat lesz kiírva rendezvényekre, de az kimondottan
hagyományőrzésre ad támogatást. Az iskolatej programnál meg kell nézni, hogy milyen
feltételekkel lehet pályázni, de Seregélyes nyújthat be pályázatot, nekik is kell erről dönteni.
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10.
Egyebek
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a közfoglalkoztatási tervben
vállaltakat majdnem teljes egészében teljesítették. 39 fő alkalmazását vállalták, és 28 főt
foglalkoztattak 6 órában, 10 fő pedig 8 órában. Most 5 főt vettek fel, akik az év végéig fognak
dolgozni. 3 főtől meg kellett válni. Két főtől igazolatlan távollét miatt, és felszólításra sem
vették fel a munkát, 1 főtől pedig alkoholos állapota miatt. Azóta is előfordult, hogy
szondázni kellett, de minimális érték volt kimutatható. Erről készült jegyzőkönyv és még
kaptak egy esélyt.
A szüreti felvonulás október 10-én lesz. Nem szerveznek főzőversenyt, mert nem lehet tudni,
hogy milyen lesz az időjárást. Ekkor ünnepélyesen át lehetne adni a felújított utakat. A Sport
utcánál lenne az átadás 10-kor, vagy 10.30-kor, és a felvonulók felavatnák azzal, hogy ott
mennek végig. A meghívottaknak tudnak egy fogadást tartani a Művelődési Házban.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy a felvonulók 10 órakor szeretnének indulni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy akkor 10 órakor kezdődjön az
ünnepélyes átadás, ez kb. negyed óra lesz, és utána indulhatnak a felvonulók.
A rendőrség ismét küldött kimutatást a bűncselekmények alakulásáról. Az augusztus 20-i
művelődési házi rendezvényen történt események miatt el kell gondolkodni azon, hogy vagy
senkinek nem engednek „civil” rendezvényt tartani, vagy pedig teljesen átadják az épületet a
rendezvény szervezőinek és minden az ő feladatuk, felelősségük. A művelődésszervezőt
atrocitás érte egy tinédzser részéről és senki nem segített neki. Nem érti, hogy a rendőrség
miért mondta a művelődésszervezőnek, hogy ne tegyen feljelentést, mert kiderülhet, hogy ő
provokálta a verekedést.
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy a helyzet sem kellett volna, hogy
létrejöjjön, kialakuljon.
Végh László képviselő: Elmondta, hogy a rendezvényen igen illuminált állapotban voltak a
16 éven aluli gyerekek.
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy szem- és fültanúja volt a rendőrség
kiérkezésének egy betörés helyszínére. Semmilyen nyomrögzítő eszköz nem volt náluk, csak
toll, papír és fényképezőgép. Ez nem nyomozás, csak azt jelenti, hogy a rendőrség kint volt.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Sárbogárdi Rendőrkapitányság
megküldte a faluközpontban történt garázdálkodás nyomozásának megszüntetéséről szóló
határozatot, mert nem volt megállapítható az elkövető személye.
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy beküldte a Fejér Megyei Hírlapnak a
rendőrséggel kapcsolatban írt cikkét, de még nem közölték le.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a megbízott rendőrkapitány ma jött
volna a testületi ülésre, de mivel Seregélyesen is volt ülésük, ezért majd az októberi testületi
ülésre jön.
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Végh László képviselő: Elmondta, hogy tudják többen, hogy nem a kisebbséghez tartoznak
akik a rongálások zömét elkövetik. Meg lehetne őket figyelni.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy szinte nincs olyan hét, hogy ne kapna szabálysértési
ügy megszüntetésére ügyiratot a rendőrségtől. Vannak elborzasztó ügyeik. Arra az anomáliára
már felfigyeltek, hogy 20 E Ft a szabálysértési összeghatár, és a szakértő ez alá nyomja le az
értéket az értékbecslésnél. Úgy tűnik, hogy a jogalkotók, vagy legalább a kormány felfedezte
ezt a joghézagot. Azt tervezik, hogy a rendőrség nem adhatja le a jegyzőnek az ügyet, illetve a
kis értékű lopásoknál is kötelesek lesznek lefolytatni a nyomozást, és kártérítésre is fogják
kötelezni az elkövetőt. Akik a szabálysértési bírságot se fizetik be, az kártérítést se fog
fizetni..
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy nagyon el fognak szaporodni a patkányok és a
kutyák cigány telepen a szemét miatt. Már a Rajk L. utcában is volt elgázolva patkány.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nincs az önkormányzatnak 5-600 E
Ft-ja a szemét elszállítására.
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy Sárosdra hordják máshonnan is a szemetet.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a patkányirtást meg lehet rendelni, az 50 E Ft körüli
összeg.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy meg kellene keresni a megyei
kisebbségi önkormányzatot.
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy kereste őket, de nem veszik fel a telefont.
Érdeklődött, hogyan lehetne őket elérni, de nem tudták megmondani, és azt ajánlották, hogy
az OCÖ-hoz forduljon.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az országgyűlési képviselőinkhez
is meg lehetne keresni.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy van gyepmesteri szerződésük, és ki is hívja őket, de
gyakorlatilag akkor tudják elvinni a kutyákat, ha be vannak fogva, vagy segítenek nekik
befogni. A kóbor kutyákat nem lehet kilőni lakott területen és azon kívül sem. Rossz a
törvény, mert nem az embert, hanem a kutyát védik. Helyi, vagy a környéken lakó vállalkozót
kellene megbízni azzal, hogy begyűjtse a kóbor kutyákat, és ő vinné be a menhelyre az állatot.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ír levelet a megyei cigány
önkormányzatnak és az országgyűlési képviselőiknek.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy elkezdték a tükröspusztai utat kikátyúzni, és
a komlószárítóig jutottak el. A jövő héten folytatják. Igaz, hogy a MÁV nem túl korrekt
levelet küldött a Vasútállomás és a Hantosi út közötti szakasz helyreállításával kapcsolatban,
de szeretnének ott is kátyúzni. Az iskolával szemben, a Fő utcáról lehet lekanyarodni a József
utcához vezető útra, és a kanyarnál is van egy nagy gödör, amit meg kellene csinálni.
Gyenizse László ingyen biztosította a mart aszfalt felrakását.
A jegyző urat nagyon szívesen körbeviszi a faluban. 3 méteres gaz van a Fő utcán.
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Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a Földhivatal tartott ellenőrzést.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a rendeletük alapján 30 E Ft-ra
megbüntethető az, akinek gaz van a kertjében. Igazán ebben az évben sem tettek ez ügyben
semmit. Minden héten végig kellene menni a falun, és büntetni kellene.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy ebben az ügyben nem teszi meg azt a jegyző
úr, ami a hatásköre.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az olyan ingatlanokkal van legtöbb gond, ami
elhanyagolt, és nem itt laknak a tulajdonosok.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy felkérik a jegyző urat, hogy ami a
munkaköri kötelessége, teljesítse, ezeket az ingatlanokat nézze végig és mindegyik
tulajdonost fel kell szólítani.
Megkérdezte, hogy az iskolánál leszedett anyagokkal: cseréppel, léccel, téglával mit
tegyenek? Esetleg érdemes lenne a volt TSz irodának a cserepét kicserélni. Attól függ, hogy
szánnak-e rá pénzt. Beszélt áccsal, és 1500 Ft/m2 lenne a munkadíj, és legalább 300 m2, amit
ki kellene cserélni. Vagy adják el a cserepet, és lesz 60 E Ft bevételük. A kisméretű téglának
egy részét fel tudják használni falazásra a hivatal melletti kerítésnél.
Pribék Ferenc képviselő: Javasolta, hogy kérdezzék meg a sportklubot, a Lovasegyletet,
hogy tudnak-e valamit hasznosítani a téglából.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy tégla a lebontott kéményből van,
ami nem olyan sok. Tetőcserép van sok.
Végh László képviselő: Elmondta, hogy a hivatal mellett a kerítést be lehetne borítani
cseréppel. A hivatal sarkától 150-160 cm-es kerítést kellene építeni, hogy ne lássanak be az
útról.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy nem igényel szakemberi feladatot a cserép
átrakása és néhány léc cseréje.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy munkavédelmi szempontból senkit nem küldene
fel a volt TSz iroda tetőjére.
Végh László képviselő: Elmondta, hogy kellene kérni mástól is árajánlatot.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy most kellene ebben dönteni, mert
el kell vinni az iskolától az anyagokat.
Pribék Ferenc képviselő: Javasolta, hogy bízzák ezt a polgármester asszonyra.
Végh László képviselő: Javasolta, hogy 300 E Ft-ot szánjanak a volt TSz iroda tetőcseréjére.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a tetőléc megvásárlására volt
érdeklődő, és azt mondta neki, hogy hulladékfa árban eladják, de ezt sokallták.
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Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy a tetőlécet odaadják esetleg azoknak, akik fát
igényelnek.

Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:
A Képviselő-testület két kérelmező részére első lakáshoz jutók támogatását állapította meg.
A képviselő-testület helybenhagyta a Szociális Bizottság ápolási díj elutasításáról szóló
határozatát, a beadott fellebbezést ismét elutasította.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és
az ülést bezárta.
K.m.f.

Dosztály Csaba
jegyző

Kovács Tibor Orbán
hitelesítő

Lehotainé Kovács Klára
polgármester

Végh László
hitelesítő

