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Az ülés megnyitása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Hallósy Péter alpolgármester jelezte, 

 2



hogy nem tud részt venni az ülésen. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül 
van-e valakinek egyéb javaslata? 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni a horgásztóval 
illetve a három betöltetlen rehab-állással kapcsolatban. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni a 
tornaterem átadásával kapcsolatban. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontokat az 
elhangzottakkal kiegészítve. 
 
A képviselő-testület 8 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Beszámoló a Közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázat befejezéséről. 
 
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
3./ Döntés az óvoda felújításról. 
 
4./ Egyebek. 
- I. orvosi körzet továbbműködtetésének lehetőségei. 
- Megépült Új utcai ivóvízhálózat átadása a Fejérvíz Zrt-nek. 
 

 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

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

1. 
Beszámoló a Közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázat befejezéséről 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy mindenki megkapta a pénzügyi 
kimutatást a tornatermi beruházással kapcsolatban. Átadta a szót Horváth Gábor József 
képviselőnek. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy az ünnepélyes átadáson leadott műsor 
gyönyörű volt. Számára furcsa volt, hogy a felső tagozatos testnevelők semmilyen produkciót 
nem mutattak be. Kérjenek írásbeli tájékoztatást az intézményvezetőtől, hogy ennek mi volt 
az oka. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy kérnek írásbeli tájékoztatást erről. 
Két éve a testület hozott döntést arról, hogy a testnevelés ügyét rendbe kell tenni. Javasolta, 
hogy erről is kérjenek tájékoztatást. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy a testület bízza meg a Művelődési, Oktatási és 
Sport Bizottságot azzal, hogy a tornaterem rendtartását alkossa meg az intézménnyel közösen.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Seregélyesi Közoktatási Központ 
minden támogatást megad ezzel kapcsolatban. Az ünnepélyes átadáskor jelezték, hogy a hátsó 
oldal egyik ablaka meg van repedve, ezt ma kicserélték. 280 E Ft plusz költség merült fel a 
beruházásnál.  
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a röplabdaháló elszakadt, azzal is kellene 
valamit kezdeni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az iskolából ezt nem jelezték.  
A kivitelező cég rendelte a hálót. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a mellékhelyiségek és az öltözők ajtaján nincs 
szellőzőnyílás, ezért szorulnak az ajtók. A jövő héten lesz a Pénzügyi Bizottságnak ülése. 
Javasolta, hogy arra is készítsenek egy kimutatást a tornaterem költségvetéséről. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy minden testületi ülésen 
beszámoltak róla, hogy mit fizettek ki a 164,950 M Ft vállalási árból. A pályázatból még van 
beszerzendő eszköz, ez a rész csak szeptemberben fog lezárulni. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az önkormányzatnak elvileg a létszámának 
köszönhetően van három szabad rehabos állása. Nincs felelőse, felügyelője a tornateremnek, 
és így lehetne embereket foglalkoztatni gondnokként, hogy működni tudjon a tornaterem, 
amíg nem találnak megfelelő személyt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a négy intézményre van összesen 7 
ilyen állás. Ahhoz, hogy felvegyenek egy személyt, meg kell emelni az iskolai álláshelyek 
számát, és akkor emelkedik ez a létszám is.  
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy a testnevelő tanároknak, ha logikusan át van 
szervezve a munkája, akkor belefér a délutáni tornaterem felügyelet is.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a testnevelő tanárok nem 
alkalmasak a feladatra. Az intézményvezetőnek elmondta, hogy a szertár kulcsát nem a 
tanárokra kellene rábízni, hanem az adminisztratív tevékenységet folytatók közül valakire. Ezt 
külön kell megbeszélni. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy volt ülése a Suli Alapítványnak. Az alapítvány kéri a 
testület segítségét, mert kellene távolugró gödröt készíteni, a sportudvart is rendbe kellene 
tenni, és a kerítést is meg kellene csinálni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a kerítést a közmunkások már 
elkezdték, de az esőzések miatt nem tudták folytatni. A többi munkák társadalmi munkában 
megoldhatók. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
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javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy a testület megbízza a Művelődési, Oktatási és 
Sport Bizottságot, hogy a következő ülésig a tornaterem házirendjét, működési rendjét az 
intézménnyel közösen dolgozza ki. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

69/2010 (VI. 10.) számú 
 

Ha t á r o z a t a 
 

A tornaterem működésének szabályozásáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
Művelődési Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a Farkas Gyula Tagiskola 
vezetésével együtt dolgozzák ki a tornaterem működési-házi rendjét. 

 
 Felelős: Végh László bizottsági elnök 
 Határidő: következő Kt. ülés 
 
 
 

2. 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a szeptemberi testületi ülésre a 
2006. évi választások után hozott határozatokat össze kellene gyűjteni és megnézni, hogyan 
vannak rendbe téve. Szeretné, ha az E.ON Kft. ajánlatáról szóló határozatot visszavonnák.  
A szerződés egyik mellékletében szerepel, hogy amennyiben ezt a szerződést aláírják, akkor 3 
évig nem bontható fel, ha mégis felmondják, akkor ki kell fizetni az izzók cseréjét, ami 960 E 
Ft. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Nem volt. Szavazásra tette fel a 48/2010 (IV. 29.) számú határozat visszavonását.  
 
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 
 

70/2010 (VI. 10.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A 48/2010 (IV. 29.) számú határozat visszavonásáról az E.ON Kft. ajánlatáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 
48/2010 (IV. 29.) számú, az E.ON Kft. ajánlatáról szóló határozatát. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: 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 
 

71/2010 (VI. 10.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A lejárt határidejű határozatokról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: azonnal  
 

3. 
Döntés az óvoda felújításról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az óvodai felújítást el kellene 
halasztani a következő évre. A régi szárny födém és tetőcseréjének az építési engedélyezési 
tervdokumentációját engedélyeztetni kell, ez legalább 1 hónap. E-mailen lett kiküldve két 
KEOP pályázati felhívás, az egyikbe bele tudnák tenni a külső hőszigetelést és a nyílászárók 
cseréjét. 2007-ben megvalósult a lámpatestek cseréje és a fűtéskorszerűsítés, így nem kell 
hozzá alternatív energiamódozatot tenni, hanem elvégezhető az összes ablak cseréje és a már 
elnyert a pályázatból meg lehetne csinálni a tető héjazat cseréjét. Az elnyert 12 M Ft-ot 2011. 
06.30-ig kell elkölteni. 
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Pleizer Lajos képviselő: Megkérdezte, hogy olyan munkát nem lehet végezni, ami mellett az 
óvoda működhet? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a régi szárny egész tetejét és a 
födémet is le kell szedni, csak a falak maradnak. Azon a részen van a konyha, és az óvodában 
kisgyerekek vannak. A közbeszerzési eljárást le lehet folytatni. A pályázat beadásáról dönteni 
kellene. A sárosdi önkormányzat pályázhat, mert ő a tulajdonos. Javasolta, hogy adjanak be 
KEOP 5.3.0 pályázatot az óvoda külső hőszigetelésére és nyílászáróinak cseréjére. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

72/2010 (VI. 10.) számú 
 

Ha t á r o z a t a 
 

KEOP pályázat előkészítéséről 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy legyen 
előkészítve KEOP-2009- 5.3.0 pályázat a tulajdonában lévő Napraforgó 
Művészeti Modell Tagóvoda épületének külső hőszigetelésére és nyílászárok 
cseréjére. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: következő kt. ülés 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 2011. januárjában a seregélyesi 
testülettel közösen meg kell hozni azt a döntést, hogy május 25-én bezár az óvoda. 
 
 

4. 
Egyebek 

 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy aki megorrolt a horgásztóra, most láthatja, hogy a 
nagy esőzés után, ha nincs a horgásztó, akkor mennyi víz lenne a faluban. A horgásztó 
gyakorlatilag záportározói funkciót is ellát. 2-4 hétig meg is fog maradni a kanálisban ez a 
vízhozam, mert folyamatosan engedik le a felesleges vízmennyiséget. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy akkor is belvíz lett volna, ha a 
csatorna nem lenne. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a tó az üzemi vízszint fölött volt 50 cm-el, kb. 100 
E m3 vizet fogott meg. 
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Megépült Új utcai ivóvízhálózat átadása a Fejérvíz Zrt-nek 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta a megépült Új utcai ivóvízhálózat átadását 
a Fejérvíz Zrt-nek üzemeltetésre és vagyonjogi megőrzésre. Megkérdezte, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

73/2010 (VI. 10.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Új utcai ivóvízhálózat átadásáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete átadja 
üzemeltetésre és vagyonjogi megőrzésre a Fejérvíz Zrt-nek a megépült Új 
utcai ivóvízhálózatot. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a korábbi döntésüknek megfelelően 
megkapták a szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás befizetésekről szóló tájékoztatást. 
 
A kistérségi járóbeteg szakellátó működtetésére nonprofit gazdasági társaság jött létre. 
Törzstőke emelés miatt módosult a szerződés. Eredetileg a kistérségi önkormányzatok 100 E 
Ft-tal járultak hozzá a törzstőkéhez, a többit az abai önkormányzat tette hozzá. Bekerült 
portfolióként a terület, ahova fel fog épülni a járóbeteg központ, ezért változott az abai 
önkormányzat részesedése.  
 
A Farkas Gyula Tagiskola átküldte a következő tanév terveit. A tagintézmény vezető 
pályázatában is szerepelt az iskolaotthonos oktatás bevezetése. A szülők nem jó néven vették 
ezt, de megbeszélték. Ha ezt jól csinálják, akkor jó dolog lehet belőle. Valószínűleg ahol ilyen 
működik, ott pluszként fogják támogatni. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy Zámolyon az idei tanévben az első osztályban 
iskolaotthonos oktatás volt, de a jövő tanévben megszűnik, mert nem vált be. 
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Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy reméli, hogy az új kormánynak a gyors döntései 
nem fogják ezt az egészet felborítani. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a tervek között van az iskolaotthonos oktatás 
támogatása. Mindegyiket lehet jól is, meg rosszul is csinálni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az íjász egyesület kéri, hogy a 
tornateremben télen edzéseket tarthassanak térítésmentesen. Nagyon gondolkodóba esett, 
hogy a tornatermet ki lehet-e adni ilyen célra.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy amíg nincs rendje a tornateremnek, addig ne 
beszéljenek erről. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy ebben konkrétan döntést is hozhatnak. Arról volt 
szó, hogy fizetni kell a teremhasználatért. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a testület elnapolja a döntést, amíg 
a tornaterem működési rendje el nem készül. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag 8 igennel egyetértett. 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Kozma Attila a Dózsa u. 3. sz. 
alatti ingatlan életveszélyes állapotának a megszüntetését kéri. 2005-ben már döntöttek arról, 
hogy le kell bontani a rossz állapotban lévő részt az épületnél. Jelenleg nem kell bontási 
engedélyt kérni. A bontást úgy meg tudnák oldani, mint a hivatal melletti épületnél. 
Megkérdezte, hogy az ott lévő anyagért bontassák le, vagy kérjenek ajánlatot a bontásra? 
 
Pleizer Lajos képviselő: Javasolta, hogy adják el az egész ingatlant. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Véleménye szerint vétek lenne eladni az egész ingatlant. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az épület első részének semmi baja 
nincs, csak a tetőt kell cserélni. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy 300 légm3 épületnagyságig nem kell bontási 
engedélyt kérni, csak a földhivatalnál kell a vázrajzot módosítani. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy kérjenek ajánlatot az épület hátsó 
részének bontására. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag 8 igennel egyetértett. 

 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy egy cég megnézte a Polgármesteri 
Hivatal ablakait, és meg tudnák oldani a 3-4 cm-es mélyedéseket, a hő-, hang-, por- és 
vízszigetelést, és az asztalos hibákat is kijavítanák. Ez 324 E Ft-ba kerülne. Egy év garanciát 
adnak. Az orvosi lakásnál is van rossz állapotban lévő ablak. Maximum két nap alatt 
végeznének a munkával. 
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Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy ez az összeg 7 új ablaknak az ára. Adjon 
referenciát a cég, ahol meg lehet ezt nézni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy van honlapja a cégnek. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy az ablakfelújításra kétfajta megoldás van. Az egyik 
nem igazán jó, a másik 4-5 évet kibír. Nincs munkájuk az ablakosoknak, és már 20 E Ft-ért 
hoznak  új ablakot. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy kérnek referenciát a cégtől és utána 
döntenek. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag 8 igennel egyetértett. 

 
 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  
A Képviselő-testület döntött három kérelmező részére kamatmentes kölcsön biztosításáról. 
A Képviselő-testület döntött tulajdonjog bejegyzéshez való hozzájárulásról. 
 
 
 
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 Pribék Ferenc 
 hitelesítő hitelesítő 
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