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Az ülés megnyitása 
 
Pleizer Lajos képviselő, korelnök a himnusz elhangzása után köszöntötte a Helyi Választási 
Bizottságot, a megválasztott képviselőket, a hivatal dolgozóit, a jegyző urat. A képviselő-
testület munkájában leghosszabb ideje vesz részt két éves megszakítással. 1990-ben nagy 
lelkesedéssel állt munkába az első megválasztott sárosdi önkormányzat. Azok az emberek, 
akik akkor a testületbe kerültek, sosem azon gondolkodtak, hogy ki milyen politikai hátszéllel 
került be, nagyon nem is beszéltek nagypolitikáról a testületi üléseken.  Mekkora alázattal 
álltak munkához, hiszen az egész önkormányzatiságot helyben ki kellett találni. Vállalt 
feladataikat a lehetőségekhez képest mindig teljesítették. A vagyon sokkal nagyobb, az 
önkormányzat intézményei sokkal különbül néznek ki, az indulás óta. Az utolsó 4 évben 
regnáló testület egy teljes évi költségvetésnek megfelelő összeget hozott pluszként Sárosdra 
és a felhasználás eredményeként épült meg az évtizedek óta várt Tornaterem, szépült meg a 
Művelődési Ház, lettek járhatóbbak Sárosd utcái. Ezért úgy gondolja, hogy a mai nappal, 
illetve a szavazás napjával mandátumát vesztett képviselő-testület minden tagja büszkén 
mehet végig a falun, mondhat bárki bármit. Ugyanez igaz a polgármesterre is, érti az újonnan 
megválasztott polgármesterre is. Ez okot ad arra a büszkeségre, amit említett. Jó lenne, ha az 
új testületnek legalább ennyi oka lesz büszkének lenni az elvégzett munkára. Ehhez kíván 
minden megválasztott képviselőnek és polgármesternek erőt, egészséget és mindenek előtt a 
falu érdekében végzett jó munkát.  
 
Az alakuló ülést megnyitotta, megállapította, hogy minden megválasztott képviselő jelen van, 
ezért az alakuló ülés határozatképes.  
 
Kérte a megválasztott képviselőket és a polgármestert, hogy a kiküldött napirend első három 
pontját fogadja el, illetve ha ezzel kapcsolatban új napirendet kíván valaki felvetetni, a 
javaslatát tegye meg. Nem volt javaslat. Szavazásra tett fel az első három napirendi pontot. 
 
A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett az első három napirendi ponttal. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről. 
 
2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. 
 
3./ Megbízólevelek átadása. 
 
Pleizer Lajos képviselő, korelnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor és Göncz 
Zoltán képviselő-testületi tagokat kérte fel, mint a szavazáson a legtöbbet kapott képviselők. 
Megkérdezte, hogy elfogadják-e a javaslatot? Az érintettek elfogadták a javaslatot. 
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyv hitelesítésére tett javaslatát. 
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
A választások lebonyolításáról és eredményéről a Helyi Választási Bizottság elnöke 
tájékoztatja a jelen levőket. 
Felkérte Moór Ferenc urat, hogy tájékoztatóját tartsa meg és a megválasztott képviselőknek, 
valamint a polgármesternek a megbízóleveleket adja át. 
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1. 

A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 
Moór Ferenc a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti az önkormányzati választásról 
szóló beszámolóját. 
 
(Az írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellélelve.) 
 

2. 
Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

 
Pleizer Lajos képviselő, korelnök: megköszönte a tájékoztatót. 
Az önkormányzati törvény 19. §. (1) bekezdése alapján a települési képviselő az alakuló 
ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz. 
Az önkormányzati törvény 32. §-a szerint a polgármester a megválasztását követően esküt 
tesz a képviselő-testület előtt. 
Felkérte Moór Ferenc urat, hogy először a képviselőktől, majd a polgármestertől vegye az 
esküt. 
 
A képviselő-testület tagjai majd a polgármester letette az esküt.  
 
(Az aláírt eskük a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 

3. 
Megbízólevelek átadása  

 
Moór Ferenc HVB elnöke gratulált a megválasztott polgármesternek és a képviselő-testületi 
tagoknak, és átadta a megbízó leveleket. 
 
Eskük letétele és az esküszöveg aláírása, valamint a megbízólevelek átvétele után az ülés 
vezetését a korelnök átadta a polgármesternek. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor és Göncz Zoltán 
képviselő-testületi tagokat javasolta.  
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
Megkérdezte, hogy a 4., 5., 6., 7., 8. napirendi pontokon kívül van-e valakinek egyéb 
javaslata?  
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni. Az iskolában 
szeretnének gyűjtés szervezni a vörösiszap károsultaknak. A Vöröskereszt bázis iskola táblát 
fog elhelyezni, ez alkalomból programok is lesznek.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Javasolta, hogy 8. napirendi pontként tárgyaljanak a képviselők 
tiszteletdíjáról is. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 8. napirendi pont lesz a 
képviselők tiszteletdíja, a 9. pedig az egyebek. Szavazásra tette fel a napirendi pontokat az 
elhangzottakkal kiegészítve. 
 
A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
Napirendi pontok: 
 
4./ Polgármesteri program ismertetése. 
 
5./ Polgármester illetményének megállapítása. 
 
6./ Alpolgármester megválasztása és tiszteletdíjának megállapítása. 
  (zárt ülés, titkos szavazás) 
 
7./ Képviselő-testület bizottságainak megválasztása. (zárt ülés) 
 
8./ Képviselők tiszteletdíja. 
 
9./ Egyebek. 
 

4. 
Polgármesteri program ismertetése. 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 4 évvel ezelőtti program 
folytatását írta polgármesteri programként. Ismertette a polgármesteri programját.  
(A polgármesteri program a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Sokat dolgozott a leköszönő 
testület és ennek folytatását szeretné, ha meg tudnák valósítani. Ezen belül is a közösségi 
szemlélet fejlődését. Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye?  
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy nagyon örült volna neki, ha ez az anyag 
mindegyiküknek rendelkezésére áll, hiszen akkor sokkal alaposabban megismerhették volna 
és tudnának hozzászólni. Az alapvető célokkal egyetért. Túl sok dolog az elkövetkezendő 
egy-két évről még információ szempontjából nem áll a rendelkezésükre. Más igazgatási 
rendszer fog kiépülni. Kiépül egy államigazgatási szervezet, ami megyei illetve járási 
szintekre fog működni. 4 év alatt durván 500 M Ft érkezett a faluba, mégis olyan érzése van 
az embereknek, hogy ez nem látszik meg a településen. A környezetkultúrában nem látszik 
elsősorban, a járdák állapotában nem látszik, a vízfolyások, árkok állapotában, ami nem sok 
pénzből lehet megcsinálni. Ha a közmunkarendszer célszerűbben kerül felhasználásra, akkor 
az árkokat rendbe tudják tenni. Javasolta, hogy a beterjesztett anyagnak a végiggondolásával, 
esetleges kiegészítéseivel készítsenek ütemtervet. Ehhez a Horgászegyesület, mint egyesület 
olyan mértékben is hozzájárul, hogy jelenleg folyamatban van a tónál, a parkolónál, ahol a 
padok voltak egy acélvázas lefedése a terület egy részének. Ezt az egyesület a saját költségére 
elvégzi. Remélik, hogy még a tél előtt kész lesz. Természetesen annak megfelelően, ahogy az 
önkormányzat és az egyesület közötti megállapodás rendelkezésre áll, teljesíteni fogja az 
egyesület a benne foglalt kötelezettségeit. Ehhez a maga segítségét felajánlotta. 
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Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy 6 hónapon belül gazdasági programot kell alkotni. 
Február közepe a 2011. évi költségvetés elfogadásának időpontja, ezek a határidők szinte 
egybeesnek.  
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy  reméli nem úgy lesz, hogy csak egyszer vágták 
le a nádat a Békaríkatónál. A gesztenyefasornál is csak egyszer volt nagytakarítás. Kezdjenek 
valamit a Békaríkatónál. Parkrészre gondolhatnának, de a téli nádvágást meg kell oldani. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az ott lakók figyelmét fel kell 
hívni, hogy a Békaríkató nem szemétlerakó. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy le kell vágni a nádat. Felajánlották a lakók, 
hogy segítenek rendbe tenni a területet, hogy ott park legyen. Kell olyan területet kijelölni a 
faluban, hogy olyan kikapcsolódási lehetőség legyen, mint pl. a Halesz-park. Sokan vannak, 
akik nem művelik a kertet, ide ki lehetne menni beszélgetni. Ez is egy közösségépítő hely 
volna. A Dózsa utca végén található az erdő. Beszélt több személlyel, és ők is javasolják, 
hogy ott alakítsanak ki egy szabadidő parkot, parkerdőt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ennek az erdőfelügyelőség szab 
határt. Ahhoz, hogy ott valamit kialakítsanak, parkerdőnek kellene lenni. Az a terület erdő, 
nem lehet padokat, egyebeket oda tenni.  
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az a terület így egy dzsumbuj. Véleménye 
szerint lehetne kezdeményezni az átminősítést. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azt várta, hogy majd társadalmi 
munkában kitisztítják az erdőt. Minél többször vágják a növényzetet, annál sűrűbb lesz. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a közmunka programban az fog bekövetkezni, 
hogy a vízelvezető árkok felújítására kell bevonni az embereket, hogy elkerüljék az árvíz, 
belvíz károkat. Meg kell követelni tőlük azt, ami a feladatuk. Lehet velük beszélni, valami 
úton-módon érdekeltté kell tenni őket. Nagyon sok elhanyagolt ház van, amit több évtizede 
nem gondoznak. Ezeket fel kellene számolni, hiszen ezek olyan telkek, amin nincs semmi, 
csak romhalmaz és ezekkel is lehetne segíteni a fiatalokat, hogy nem menjenek el. Ki kellene 
sajátítani, és részükre olcsóbban eladni. Nem tudja milyen jogszabály van erre. A volt pártház 
és az óvoda egymás mellett van. A családi napközit megoldották a 12 lakásos házban, de 
közel lenne egymáshoz a családi napközi és az óvoda, ha a volt pártházat át tudják alakítani 
majd napközinek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezt szerették volna, de csak 2,5 M 
Ft-ot adtak felújításra, és 5-6 M Ft-ba került volna.  
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy ne mondjanak le arról, hogy a volt pártházban 
legyen a családi napközi. Meg kellene hívni a helyi vállalkozókat, párbeszédet kell 
kezdeményezni velük. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ez eddig is így volt. Nem a 
képviselőkhöz hívta meg a vállalkozókat, ez igaz, hanem megkereste őket, hogyha olyan 
munka volt, amit el tudtak végezni, meg tudták előlegezni. Nincs olyan helyi vállalkozó, aki 
80-100 M Ft-ot be tud invesztálni hónapokra. 
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Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a civil szervezeteket is meghívná. A Lovas 
Egylettel sem ültek le olyan mélységig beszélgetni. Egy kis indulat van bennük. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy két pártra vannak szakadva, ez a 
baj az Egyletben. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a 12 lakásos háznál a belső falak nagyon 
vizesek. Nem tudja, hogy mi ennek az oka. Valamit ott is kezdeni kell. A földszinten van 
olyan lakás, amelyik 30-40 cm magasan vizes. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ott volt egy csőtörés ahol nagyon 
sok víz kifolyt, és a földszinti lakások alá ment. A vízrendszert át kellene alakítani, ami 80 E 
Ft-ba kerül egy lakásnál. Van más probléma is, a tetőtéri lakásoknál a penészesedés.  
A kivitelezőt már nem tudták elérni. Ez mind pénz kérdése. 1 M Ft kellene a vizesblokk 
átalakítására. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy nagyon sajnálja, hogy nem tudták utolérni a 
vállalkozót, hogy ezeket a problémákat kijavítsa. Úgy látja, hogy az iskola környékén nincs 
parkoló és elég sokan járnak autóval. Nem tudja, hogy megoldható, vagy nem, kellene 
parkolót kialakítani, hogy le tudjanak biztonságosan parkolni pl. szülői értekezletre, 
különböző rendezvényekre. Máshol nagyon nem lehetséges megoldani, mint az iskolával 
szemben lévő, a József A. utca felé menő útnál. Kérjék el az egyháztól a plébánia előtti 
területet park kialakítása céljából, hogy szebb legyen a falunak ez a része.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 54 parkolóhely van a meglévő 
engedélyes tervükben. Ez nyilvánvaló, hogy enyhíteni fog ezen a problémán.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy többféle megoldás is van. Az a probléma a 
megüresedett házaknál, hogy lenne rá vevő, de nagyon sok tulajdonos van, akik el sem 
érhetők. A kisajátítás nagyon költséges, amit meg kell előzzön egy árajánlat, ha ezt nem 
fogadják el, akkor lehet kérni a kisajátítási eljárást, ami hosszú eljárás. Az elbirtoklás ideje pár 
éve emelkedett meg 25 évre. Ez nagyon hosszú távú megoldás. Lassan-lassan rendeződnek 
ezek az elhanyagolt ingatlanok. Kezdik utolérni a tulajdonosokat. A kis tulajdonosi résszel 
rendelkezők inkább eladták a részüket a csatorna érdekeltségi hozzájárulás behajtás során.  
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a gaz lekaszálásának költségét rá lehet terhelni 
az ingatlanra. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy rá lehet terhelni a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 
tartozást is. Az elhanyagolt területek elbozótosodnak. Arra nem lehet kötelezni, hogy a fákat 
vágják ki, az nem szabálysértés. Amikor parlagfű van, akkor tud közérdekű védekezést 
elrendelni. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy a polgármesteri programról ma szavaznak, vagy 
csak elbeszélgetnek? Gondolkozzanak azon, hogy a programban szereplő feladatokhoz mit 
tennének hozzá, és majd megalkotják a gazdasági programot. Első hallásra nem egy kiérlelt 
programnak hangzik, de azt gondolja, hogy értik miről van szó. Inkább azon kellene törni a 
fejüket, hogy egy pénzügyi alapot teremtsenek, hogy a nem lepusztult, nem túl drága 
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megüresedett lakásokat hogyan tudják megvásárolni egy bizonyos család rokonsága elől, mert 
mindannyiuk közös értéke, ettől fog 30 %-ra devalválódni, ha ezt tétlenül elnézik. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy egy időzített bombán ül Sárosd lakossága. A 
program egy vitaindítónak teljesen jó. Teljesen más képviselői munkát követel majd tőlük ez 
a létszám. Igencsak fel van adva a labda az elmúlt 4 év eredményeihez. Ez nem azt jelenti, 
hogy az előző testületek nem dolgoztak. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: Elmondta, hogy félre kell tenniük valahonnan 
pénzt. Hogyan jutnak azokhoz az ingatlanokhoz az ott lakók, azt is meg kell vizsgálni. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy érdekes dolgok derülnek ki, látják most a 
katasztrófa kapcsán. Bennünket különböző szakhatóságok agyonvizsgálgatnak, és itt is 
ügyvédi, banki segítségekkel jutnak ingatlanokhoz. Magyarországon még azt éljük, hogy 
pénzért mindent meg lehet tenni. Lehetne tenni ez ellen, ha fel mernék vállalni.  
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy az nem rossz üzenet, hogy a lopást már nem 
megélhetési bűnözésnek hívják. A munkaügyi államtitkár azt mondja, hogy segély helyett 
munka program indul, az is jó üzenet. Persze, hogy ebből mi lesz, majd megtudják pár 
hónapon belül. A monoki, az edelényi és még sorolhatná, esetek kapcsán pozitív 
elmozdulások is lettek. Ezt már más politikai szél fújja, és majd megtalálja a testület a 
megoldásukat, mert nem a felsőbb szervek fogják, de eszköz talán lesz hozzá. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy Magyarországon, teljesen mindegy, hogy ki hogyan 
gondolja, új időszámítás kezdődött. Nem véletlen az, hogy az EU cigány programot akar 
csinálni, megváltozott a hozzáállás. A helyieknek is meg kell mondani, hogy ennyi volt, nincs 
tovább zsiványkodás. De az ellenérdekeltség is óriási. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy a testület a polgármester 
programját megismerte és a gazdasági program összeállításánál alapnak tekinti.  
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

116/2010 (X. 14.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A polgármesteri programról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri 

programot megismerte és a gazdasági program összeállításakor alapnak 
tekinti. 
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 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 

5. 
Polgármester illetményének megállapítása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse az ehhez 
szükséges tudnivalókat. Bejelentette, hogy a tárgyalásban és a szavazásban érintettség miatt 
nem vesz részt.  
 
Dosztály Csaba jegyző ismertette a polgármester illetményével kapcsolatos törvényi 
előírásokat. A köztisztviselői illetményalap 38.650.-Ft, és 3.000-10.000 lakosú településeken 
a szorzószám 11-12,5 között változhat. A polgármester jelenlegi illetménye 444.500 Ft, ami 
11,5 szorzónak felel meg. Kevesebb nem lehet az újraválasztott polgármester illetménye, mint 
amennyi korábban volt. A polgármester illetménye közérdekű adat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester átadta az ülés vezetését a korelnöknek erre a 
napirendi pontra. 
 
Pleizer Lajos képviselő, korelnök átvette az ülés vezetését. Kérte a képviselőket, hogy 
véleményüket a témával kapcsolatban fejezzék ki. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy jó szívvel venné az elmúlt testületben résztvevő 
képviselők javaslattételét ebben a szituációban, ők kompetensek arra, hogy javaslatot 
tegyenek. Így lenne ildomos megítélése szerint. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ez kötelező napirend az alakuló ülésnek. A 
polgármester amennyiben kéri, ez korábban már megtörtént, jogosult költségtérítési átalányt 
igénybe venni. Ezt az alapilletmény 20-30 %-a között lehet megállapítani. Korábban ez is a 
minimum, 20 %, mérték volt, vagyis 88.900 Ft. Az illetményt és költségtérítést egyszerű 
többségi szavazással kell megállapítani. Már nem annyira kedvező a költségtérítés, mert 
számlával kell igazolni, elszámolni, és a fennmaradó rész után adózni kell. 
 
Mrázik Sándor képviselő javasolta a polgármester illetményét 12-es szorzóval 
megállapítani, azaz 463.800,-Ft-ban. 
 
Telek László képviselő: Elmondta, hogy a jelenlegi és a maximum megállapítható illetmény 
között 40 E Ft különbség van. Javasolta, hogy a maximumot állapítsák meg, ez 483.100 Ft. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy akkor meg kell emelni a költségtérítést is. 
 
Pleizer Lajos képviselő, korelnök: szavazásra tette fel az első javaslatot, vagyis 463.800 Ft-
ban állapítsák meg a polgármester illetményét.  
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
1 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
5 tartózkodással 



 10

1 fő nem vett részt a szavazáson 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

117/2010 (X. 14.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A polgármester illetményéről 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a 
polgármester illetményére tett 463.800,-Ft összegű javaslatot. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: azonnal 
 
 
Pleizer Lajos képviselő, korelnök: szavazásra tette fel, hogy 483.100 Ft-ban állapítsák meg 
a polgármester illetményét, a költségtérítését pedig az illetmény 20 %-ában, azaz 96.600 Ft-
ban. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
1 fő nem vett részt a szavazáson 
 
az alábbi döntést hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

118/2010 (X. 14.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Lehotainé Kovács Klára polgármester illetményének megállapításáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Lehotainé Kovács 
Klára polgármester havi illetményét 483.100,-Ft-ban (a helyi illetményalap, 
38.650 Ft x 12,5 szeres szorzatában) állapítja meg 2010. október 4-től. 

 
       A polgármester részére - tisztségével kapcsolatos kiadásaira - az alapilletmény 

20 %-át, havi 96.600,-Ft költségátalányt állapítanak meg 2010. október 4-től. 
 
 Felelős: az átsorolás elkészítéséért Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: azonnal 
 
Pleizer Lajos képviselő, korelnök: Megkérdezte, hogy a cafetéria juttatás adható, vagy jár? 
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Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy eddig biztosította a testület a polgármester részére is 
a köztisztviselőknek adott cafetériát.  
 
Pleizer Lajos képviselő, korelnök: Elmondta, hogy ez évi 342 E Ft. Nem tudja, hogy erről 
szavazni kell-e. Erősítse meg a testület, hogy változatlanul tudja a cafetéria juttatást 
biztosítani a polgármesternek. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
1 fő nem vett részt a szavazáson 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

119/2010 (X. 14.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A polgármester részére cafetéria juttatásról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is 
biztosítja Lehotainé Kovács Klára polgármester részére a 2010. évi 342 E Ft 
cafetéria juttatás időarányos részét. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: folyamatos 
 
 
Pleizer Lajos képviselő, korelnök visszaadta az ülés vezetését. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az alpolgármester megválasztásának és a képviselő-
testület bizottságainak megválasztására zárt ülést rendelt el. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  
A képviselő-testület Mrázik Sándor képviselőt megválasztotta alpolgármesterré.  
Az alpolgármesternek 150.000,-Ft tiszteletdíjat és 30.000,-Ft költségátalányt állapítottak meg. 
Az alpolgármester úr a tiszteletdíjáról és a költségátalányról lemondott. 
A képviselő-testület megalakította a bizottságokat. 
Ügyrendi bizottság: elnök: Telek László, tagok: Pleizer Lajos, Göncz Zoltán. 
Pénzügyi Bizottság: elnök Göncz Zoltán, tagok: Pleizer Lajos, Telek László. A külsős tagok 
személyére a következő testületi ülésen visszatérnek. 
Szociális és Egészségügyi bizottság: elnök: Takács Istvánné, tagok: Véningerné Bognár 
Kriszitna. A külsős tagnak Szarka Mihálynét választották meg. Gyurka Bernadett és Bálint 
Zsuzsanna a bizottsági üléseken tanácskozási joggal részt vehet. 
Művelődési, Oktatási és Sport bizottság: elnök: Véningerné Bognár Krisztina, tagok: Takács 
Istvánné, Göncz Zoltán. A külsős tagok személyére a következő testületi ülésen visszatérnek. 
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A Képviselő-testület nem állapított meg tiszteletdíjat és költség átalányt a Képviselőknek. 
Helyette képviselőnként havi 70 E Ft képviselői költségkeretet hoznak létre 2011. január 1.-
től, a következő évi költségvetési rendeletben, amelyet közcélra használhatnak fel. 
A Képviselő-testület döntött a Sárosd, Béke tér 1. sz. alatti bérházban lévő egyik lakás 
bérbeadásáról. 

 
Egyebek 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal 
esőcsatorna rendszerének felújítása megtörtént, sőt az épület utca felőli homlokzata át lett 
meszelve, le lettek festve a zsaluk, és a csúnya leomlás kijavításra került.  
Ellenőrzést végzett a Sárbogárdi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivatal 
az iskolai és az óvodai konyhán és mindent rendben találtak.  
Elkészült a II. orvosi rendelő fűtési rendszerének felújítása, számla még nem került 
benyújtásra.  
Az iskolához meghozták a murvát. A tornateremhez két kocsi ki lett szállítva. Az iskolai 
gázkészülékek javítása megtörtént.  
Az I. orvosi körzetnél újabb problémák adódtak. Rendbe kellett tenni januártól a táppénzes 
papírokat, ez kb. 8 óra pluszmunkát jelentett. Csütörtökön nem volt a rendelőben se internet 
se telefon, kiderült, hogy hátralék van, ezért a jegyzőnek nagyon hatékonyan és keményen 
kellett intézkedni, hogy a rendelés megindulhasson. Ki kellett fizetni a hátralékot az 
önkormányzatnak, így kapcsolták vissza a szolgáltatásokat. A doktornő által otthagyott 
szemét elszállítása a jövő héten történik meg.  
A rendszergazdai állásra pályázatot kellene kiírni. A jelenlegi szerződés december 31-ig szól. 
Javaslatot kért arra, hogy milyen szempontok alapján hirdessék meg. Nem főállásban, hanem 
vagy mellékállásban, vagy vállalkozásban lehet ezt megoldani. 20 számítógépnek a 
karbantartása (hivatal, Művelődési Ház, könyvtár, Védőnői Szolgálat számítógépei), a honlap 
karbantartása, illetve a Kisbírónak a szerkesztése tartozott a feladatkörébe. Az iskolai és 
óvodai számítógépek karbantartása külön van. Jelenleg vállalkozásban van ellátva a feladat, 
havi bruttó 62.500 Ft összegért. Ugyan ennyibe kerül az oktatási intézményeknél is a 
feladatellátás. Egy főállású rendszergazda lenne a legjobb, de az kb. 300 E Ft-ba kerülne. 
 
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy névvel adják be a jelentkezők a pályázatot, 
vagy jeligével? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy névvel, mert valamiféle referenciát is kell leírni, és 
név nélkül hogyan lehet dönteni? 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy név nélkül is lehetne pályázni. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogyha név nélkül jelentkeznek, akkor hogyan 
kérdezik meg a referenciát? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy milyen feltételekkel írják i a 
pályázatot? Legyen-e gyakorlata, referenciát csatoljon-e be a jelentkező? Vagy csak az 
döntsön, hogy ki vállalja olcsóbban? 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy maradjanak abban, hogy vállalkozásban 
legyen ellátva a feladat. A döntésnél helyiek előnyben részesüljenek, és számlaképes legyen a 
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jelentkező. Ne az olcsóság motiváljon. 12 órán belül meg kellene javítani a gépeket. A 
jelenlegi rendszergazda az iskolában tanít, és nem tud azonnal rendelkezésre állni. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: Elmondta, hogyha nem főállásút bíznak meg, 
akkor nem várhatják el, hogy 6 órán belül elhárítsa a hibát. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy ez a piac ma már olcsóbban teszi meg ezt, 
mint az elején, erre cégek szerveződnek. Azt a hivatalnak kell tudni eldönteni, hogy milyen 
gyorsan kell a hibát elhárítani. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ne a testület döntse ezt el, hanem a 
pályázó írja le az ajánlatban, hogy mennyi időt vállal. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy amikor nagy gond volt a hivatali gépekkel, azt a 
rendszergazda SOS-ben megcsinálta, jött, amint tudott. Ha olyan hiba volt, amitől még 
lehetett dolgozni a gépen, azt később javította ki. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy más a dolog súlya egy gazdasági szervezetnél, és 
más a Művelődési Háznál. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: Elmondta, hogy informatikai végzettsége legyen a 
pályázónak. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a végzettséget igazoló okiratokat 
csatolják a pályázathoz. 
 
Telek László képviselő: Elmondta, hogy legyen referenciája a jelentkezőnek. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: Elmondta, hogyha valaki pályakezdő, akkor nem 
tud hozni referenciát. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy a Kisbíró szerkesztése nem passzol bele ebbe a 
szolgáltatásba. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 5 E Ft-ért a Bogárd és Vidéke 
Lapkiadó elvégzi a szerkesztést, csak az anyagokat kell eljuttatni.  
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy az önkormányzati intézményekben 
mennyi számítógép van? Abban érdemes lenne gondolkodni, hogy ugyanaz látná el minden 
intézményben a feladatokat. Tudni kellene, hogy az intézmény is mit gondol erről, vagy ne is 
gondoljanak bele ebbe? 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy addig még lehet egyeztetni az 
intézményvezetőkkel. Áralku szempontjából jobb, ha csomagban beszélnek.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy bizonyos szempontból másképp 
látja. Az iskolában tanító pedagógus, ha óra közben valami van a számítógépekkel, akkor 
értelemszerű, hogy megcsinálja. Az iskolában elsősorban az ottani informatikus, aki meg 
tudja oldani a feladatot. 
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Mrázik Sándor alpolgármester: Javasolta, hogy maradjanak ennél a 20 számítógépnél. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy akkor a rendszergazda feladata az 
önkormányzat és intézményei számítógépeinek, jelenleg 20, karbantartása, a honlap 
karbantartása, és a Kisbíró szerkesztése. Előnyt jelent, hogy helyi, és számlaképes. A 
végzettséget igazoló okiratokat mellékelni kell, és amennyiben nem pályakezdő, akkor 
referenciát is. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy a honlapot készítő szerzői jogával kapcsolatos 
vita lerendeződött? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy a honlapon ezért szerepel az, hogy 
ki készítette. Megkérdezte, hogy mi legyen a beadási határidő? Legkésőbb hétfőn meg tudják 
jelentetni a hirdetést. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a decemberi testületi ülésen döntenek a 
pályázatokról. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy akkor december 1-jén 16 óra a 
beadási határidő, és határozott időre, egy évre szól a feladatellátás. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy a Fejér Megyei Hírlapba nem szánnak hirdetést 
feladni? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Munkaügyi Központba is el lehet 
küldeni. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Javasolta, hogy hirdessék meg a rendszergazdai feladatokat 
a hírlapban is. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy rendben, hirdessék meg egy 
alkalommal a hírlapban. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy a keddi és a pénteki hírlap a legnagyobb 
példányszámú. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy akkor egy pénteki számban adják 
fel a hirdetést. 
Jövő héten szombaton október 23. lesz. Megkérdezte, hogy legyen-e községi ünnepség, ha 
igen, akkor ki vállalna egy ünnepi beszédet? 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy az ünnepi beszédek mindig a legtekintélyesebb 
pozícióban lévő feladata. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta a péntek estét az ünnepségre. 
Soponyáról kaptak egy felhívást a vörösiszap károsultak támogatására. Azt kérik, hogy az 
önkormányzat 100 E Ft-ot ajánljon fel. A képviselők és a hivatal dolgozói is csatlakozhatnak 
hozzá. 
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Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy beszélt a Vöröskereszttel a vörösiszap 
károsultak támogatásáról. Egyelőre ruhaneműre nincs szükség. Tartós élelmiszert, 
tisztítószereket és pénzt várnak, mert azt arra fordítják, amire akarják, amire szükség van. 
Várnak a gyűjtéssel, és meglátják, hogyan alakul a helyzet. Majd a gyűjtési akciót beleírják a 
gyerekek ellenőrzőjébe. Hol fogják tárolni az adományokat? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy arról döntsenek, hogy felajánlja-e 
az önkormányzat a 100 E Ft-ot. Azt kellene tenni, mint korábban, hogy az iskola megkeresi az 
érintett iskolát, hogy mire lenne szükségük, és odavinni nekik az összegyűjtött adományokat.  
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy járhatóbb útnak érzi azt a támogatást, 
amikor tudják, hogy kinek adták. Sárosd lakosai adták, mert ezt kérték. Borzalmas dolog lehet 
az ott élő embereknek, főleg a hazugság, ami ezt körülveszi. Meg kellene azokat kérdezni, 
ahol a legnagyobb probléma van, hogy mire van szükségük. Van olyan lakásuk, amit fel 
tudnának ajánlani. Vegyék fel valamelyik település önkormányzatával a kapcsolatot, 
kérdezzék meg, hogy mire van szükségük. Ők mondják meg, hogy miben tudnak segíteni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy van az önkormányzatnak néhány 
üres telke. Azt is megtehetnék, hogy felajánlják. Mekkora összeget határoznak meg? 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy 100 E Ft felett is lehet, vannak annyira 
érzékenyek. Bízzák meg a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot. Azután telefonon is el 
tudják dönteni, nem kell azért testületi ülést összehívni. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az iskolai gyűjtés is legyen. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy természetesen. Mészáros András 
felajánlotta, hogy elszállítja az összegyűjtött adományokat.  
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
Mrázik Sándor Göncz Zoltán 
 hitelesítő hitelesítő 
 


