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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én 

tartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 Mrázik Sándor alpolgármester 

 Göncz Zoltán képviselő 

 Takács Istvánné képviselő 

 Telek László képviselő 

 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 

 

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző 

 Végh László alpolgármester 

 Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető 

 Kasosné Berkes Margit alsós munkaközösség vezető 

 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 

 

Távol: 

 Pleizer Lajos képviselő 

 

 

 

Az ülés megnyitása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Azért van szükség rendkívüli ülésre, 

mert a FM Temetkezési Kft. üzletrész adásvételével kapcsolatban augusztus 10-ig várják a 

döntést. Az iskola megküldte a 2011/2012 tanév tantárgyfelosztás (óratervezetet) tervezetét, 

amiről szintén még augusztusban közepéig kellene dönteni. A meghívóban szereplő 

napirenden kívül van-e valakinek egyéb javaslata?  

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: az egyebekben az épített örökséggel kapcsolatban 

kapott feladatunkról szeretnék szót kérni. 

 

Végh László alpolgármester: én is ezzel kapcsolatban szeretnék szót kérni. 

 

Takács Istvánné képviselő: a sárosdi kézművesek alkotásainak elhelyezésével kapcsolatban 

szeretnék tájékoztatást adni. 

 

Göncz Zoltán képviselő: az utak állapotának felméréséről szeretnék tájékoztatást adni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontokat az 

elhangzottakkal kiegészítve. 

 

A képviselő-testület 5 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
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Napirendi pontok: 

 

1./ FM Temetkezési Kft. üzletrész adásvétele. 

 

2./ Adonyi 0195/2 hrsz-ú földterületen kezelő központ megépítése és üzemeltetése céljából 

földhasználati jog létesítése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás számára. 

 

3./ Farkas Gyula Tagiskola 2011/2012 tanév tantárgyfelosztás tervezete. 

 

4./ Egyebek. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor 

alpolgármestert és Göncz Zoltán képviselő-testületi tagot javasolom.  

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igennel, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1. 

FM Temetkezési Kft. üzletrész adásvétele 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. vételi 

ajánlatot tett a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft-ben fennálló üzletrészünk 

megvásárlására. Az üzletrész névértéke 5.670.000 Ft, a vételi ajánlat ezzel megegyező. Az 

üzletrész tulajdonosa Sárbogárd Város Önkormányzata és Társai, így Önkormányzatunk is. 

Ahhoz, hogy Sárbogárd Város nyilatkozni tudjon - mint közös képviselő - az ajánlat 

elfogadásáról, szükséges a tulajdonostársak hozzáárulására is. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazzuk fel Sárbogárd Város 

Önkormányzatát a vételi ajánlat elfogadására. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: azt tudjuk, hogy per- és tehermentes-e az ingatlan? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ez nem egy ingatlan, hanem üzletrész. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: 1/1 tulajdoni résszel ingatlant jelölnek. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a vételi ajánlatban szerepel, hogy az üzletrészt per-, 

teher- és igénymentesen kívánják megvásárolni. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: egyértelmű, hogy ez üzletrész. Nem ingatlanról van szó, hanem a 

mi 1/1 tulajdoni hányadrészű üzletrészünket kívánják megvásárolni. A Kft-nek a 

Székesfehérvár, Berényi út 15. sz. alatti ingatlan a székhelye. 
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Mrázik Sándor alpolgármester: lehet, hogy ez az önkormányzatoknál másképp működik. 

Az üzletrészt %-ban fejezik ki. Nem akadékoskodni akarok, de ha meg van terhelve valamivel 

az üzletrész, és ezt eladjuk, akkor ki kell tisztázni, mert per- és tehermentesen adjuk el. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: lehet, hogy ezelőtt 30 évvel alakult a cég, és akkor 

így volt megfogalmazva. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 

Nincs. Aki hozzájárul a Temetkezési Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséhez, kérem 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

80/2011.(VIII. 9.) sz. 

 

H a t á r o z a t a 

 

A Temetkezési Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft vételi ajánlatát a Fejér Megyei 

Önkormányzatok Temetkezési Kft-ben fennálló Sárbogárd Város 

Önkormányzata és Társai tulajdonát képező 5.670.000 Ft értékű üzletrész 

névértéken történő megvásárlására. 

 Felhatalmazza Sárbogád Város Önkormányzatát, mint közös képviselőt, hogy 

a vételi ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozatot aláírja. 

 

 Határidő: határozat megküldésére: azonnal 

 Felelős: Lehotainé Kovás Klára polgármester 

 

 

 

2. 

Adonyi 0195/2 hrsz-ú földterületen kezelő központ megépítése és üzemeltetése céljából 

földhasználati jog létesítése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás számára 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Rendszer egyik létesítménye az adonyi 195/2. hrsz-ú földterületen valósul meg. Ezen 

földterület tulajdonosa Sárosd Nagyközség Önkormányzata valamint még 13 önkormányzat.  

Ahhoz, hogy a létesítmény megvalósulhasson, illetve a támogatási szerződést aláírhassák, a 

földtulajdonosok megállapodása szükséges, mely az érintett földterület használatáról 

rendelkezik.  

Az előterjesztés mellékletét képezi a földhasználati jogot létesítő megállapodás. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet fogadja el a határozati javaslatot és hatalmazzon fel a 

megállapodás aláírására. 

 

 

Telek László képviselő megérkezett. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

1 fő nem vett részt a szavazáson 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

81/2011. (VIII. 09.) sz. 

 

H a t á r o z a t a 

 

Földhasználati jogot létesítő megállapodás elfogadásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az adonyi  

195/2 hrsz-ú földterület résztulajdonosa Kezelő Központ megépítése és 

üzemeltetése céljából földhasználati jogot létesít a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás számára a határozat 

mellékletét képező megállapodásban foglaltaknak megfelelően. A határozat 

mellékletét képező megállapodást elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert 

a megállapodás aláírására. 

 

 Határidő: határozat megküldésére: 2011. augusztus 15. 

 Megállapodás aláírására: a Társulás Elnöke által megjelölt időpont 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

 

3. 

Farkas Gyula Tagiskola 2011/2012 tanév tantárgyfelosztás tervezete 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Művelődési Bizottság nem tudta megtárgyalni a 

tervezetet. Semmiképpen nem lehet a 8. osztályt összevonni, mert a törvény nem engedi.  

Az 5. osztálynál pedig az összevonásról szóló döntést már korábban meg kellett volna hozni.  

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: annak fényében készült ez a tervezet, amilyen 

gazdasági helyzetben és állapotban a fenntartó önkormányzatok vannak. Egyetlen egy 

osztályról lemondani sincs szándékában az iskolának. Ha azt a lehetőséget biztosítani tudják, 

hogy a párhuzamos osztályokat megtartsuk, annak mi nagyon örülni tudunk. Az 5. osztály 

vonatkozásában azért így készült el a tervezet, mivel az önkormányzat hozott egy olyan 

határozatot, ami azt jelentette, hogy a 4. és 6. évfolyamokon összevonást kért az intézménytől. 
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A 4. évfolyamon 26, a 8. évfolyamon 16, az 5. évfolyamon pedig 24 tanuló van. A tervezet 

maga csakis kizárólag e miatt került így felosztásra. Tisztában vagyok azzal, hogy a  

7., 8. osztályhoz nem nyúlunk a törvény értelmében. A mostani tervezés alkalmával azt az 

úgymond tapasztalatot vettük figyelembe, hogy a 8. évfolyamot összevontuk, volt már olyan 

évünk, és amikor megnőtt a létszám 34 főre, ahol pedig bontást lehetett volna végrehajtani, és 

ezt kérve a testülettől, azt elutasította. A 34 és 16 közötti létszámarányt megnézve készült el 

ez a tervezet és annak fényében, hogy a normatíva igénylések alkalmával az ilyen kis 

létszámú osztályoknál annyira kicsi hányadát kapjuk meg, hogy abból a fenntartása igen 

nehézkes. Arányában lehetséges, hogy a normatívánál többet tudnánk, vagy többet kapnánk, 

mint a 10 fő alatti létszámoknál. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: csak egy baj van, a törvény nem engedi. Ha már 

tavaly látszott, hogy ennyire lecsökkent a tanulói létszám, már a 6. év végén hozhattunk volna 

döntést az összevonásról. Most le kell nyelni ezt a békát, de nem tudom ez mikor alakult így. 

A készségtárgyak össze legyenek vonva, az járható út.  

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: eleve is kevés létszámú osztályok voltak, és 

közben olyan túlkorosok keletkeztek az osztályokban, vagy az évfolyamon, akiknek az 

általános iskolai tanulmányai megszűntek, egy diák kiiratkozott, és az akkori állapotot 

tekintve ennyi az osztálylétszám. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a nyelvet viszont meg kellene bontani. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: a fő tantárgyakat külön osztályszinten, és a 

technikától lefelé már összevonás évfolyami szinten lett megszervezve. Mivel ezek a 

gyerekek folyamatosan külön kapták a tantárgyi fejlesztést, továbbra is ez ésszerű.  

Ha szükség van bármiféle úgymond költségmegtakarításra, akkor az inkább a felső tagozaton 

lépjen be, mint az alsó tagozaton.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: amit már meghoztunk döntést, megint nem lehet 

módosítani, májusig lehetett volna. A 4. osztálynál ez egy jóval magasabb létszám, mint amit 

januárban megkaptunk osztálylétszámokat. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: benne vannak az évfolyamismétlők is. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a csoportbontást meg lehet csinálni, ami lényeges a 

többi tantárgynál. Ez a rész teljesen egyértelmű, a 4. osztállyal nem is kell foglalkozni. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: a 6. osztálynál is ugyanez a felállás, hogy a 

közismereti tantárgyak bontásban, évfolyam szintű szervezés a készségfejlesztő 

tantárgyaknál. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a számítástechnikánál nem férnek be az osztályba 

22-en, hanem csak 16-an.  

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: 24-en férnek be a számítástechnika terembe. 

Ezen az évfolyamon igen nagy létszámban vannak az SNI-s és a Btm-es gyerekek. 

 

Kasosné Berkes Margit alsós munkaközösség vezető: a Btm-es gyerekek nagy része 

magatartászavaros, ami nagyon megnehezíti az órákat, főleg a testnevelés órákat. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: az 1-2. osztály az adott, ezekkel nem kell 

foglalkozni. A 4. osztályt így beszéltük meg annak idején, hogy akkor a készségtárgyakon 

egybe lesznek, a többin meg külön.  

 

Kasosné Berkes Margit alsós munkaközösség vezető: kettős helyzetben vagyok, egyrészt, 

mint az iskolának a dolgait és az anyagi lehetőségeit szem előtt tartó, másrészt, mint a  

4. osztály tanítója. Mégis más döntés születik bíztam benne annak ellenére, hogy kis létszámú 

ez az osztály. Ez a 24 fő megterhelődik, mert 10 illetve 12 tanuló két főnek számít. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: el kell vinni őket rehabilitációs órára. 

 

Kasosné Berkes Margit alsós munkaközösség vezető: minden készségóráról nem lehet 

elvinni. Csoportbontásban dolgoznak a gyerekek, tehát valamilyen szinten lehet velük 

haladni. 10-szer annyi energiát fektettem a testnevelés órákba, mint az összes többibe, és nem 

éreztem olyan hatékonynak, mint amit el lehetett volna érni. Akár az esélyegyenlőséget, akár 

a magatartászavaros, akár a jó képességű gyereket nézve nem adjuk meg azt a lehetőséget, 

amit kellene. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: máshol 25 meg 30 fős osztályokba járnak a 

gyerekek. Máshol ez egy normális osztálynak számít. Be kell küldeni erre az órára a 

pedagógiai asszisztenst. Nem tudok mást mondani, mert én az itt leírtakból is fogok mondani, 

hogy vonjunk le, nemhogy adjunk hozzá. Van az iskolának 2-3 pedagógusasszisztense, 

igénybe kell venni őket, amikor szükséges. Nem tudunk mit csinálni, mert akkor saját 

magunkat csapjuk arcul. Egy osztály, de gyakorlatilag két osztályra való bért fogunk kifizetni, 

2400 Ft-os óradíjjal kalkulálva, ez hetente kb. 90.000 Ft többletkiadás. Az 5. osztálynál azt 

mondtuk, hogy ez így járható. A mindennapos testnevelésre miért 10 óra van számítva? Csak 

az elsőben kötelező még. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: minden tanulónak azokon a napokon jár a 

törvény szerint, amelyik napokon nincs tantárgyi testnevelés órája. Évfolyam, vagy bármilyen 

szinten kell megszervezni ezt az iskolának.  

 

Végh László alpolgármester: nincs olyan tantárgy, amit ennyi óraszámban tanulnak, mint a 

testnevelés. Ennek a rengeteg testnevelés órának meg kellene, hogy legyen a látszata az 

iskolában. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: előző évek testnevelés dolgával kapcsolatban 

olyan lépések történtek, hogy egy másik testnevelővel dolgozva, az ő munkáját folyamatosan 

szem előtt tartva, csakis a javulás irányába mehet, juthat ez a téma. Biztos, hogy nem egy fél 

év alatt. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: alsó tagozatosok még igen, de a felsősök vagy 

visszajönnek, vagy nem erre az órára. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: ez nem visszajövős óra, hanem az utolsó óra után 

kerül beépítésre. A törvény nem mondja, hogy kötelező, de az iskola mindig is erre akart 

törekedni. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha nem kötelező, akkor máris húzhatunk ki belőle 5 

órát. Összevonjuk a sportkörrel. Inkább ezen spóroljunk, mint bármi máson. Úgy gondolom, 

hogy ezt meg lehet szervezni. Az angol fakultációt is ki lehet venni, erre semmi nem kötelez 

bennünket, fizesse meg a szülő, ha plusz igénye van. Ilyenre nincs törvény se, nem döntöttünk 

arról, hogy ilyen legyen. Előkészítő és rehabilitációs óra 3-3, és ezen kívül kell még 6 óra 

előkészítő? 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: nem. A rehabilitáció az a GYP-re vonatkozik. 

Elnézést, ez valóban két helyre került be. 

 

Végh László alpolgármester: ez a felvételi előkészítő egész évre lett tervezve. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: igen, de a következő évben a hetedikeseknek. 

Csak itt is a 8. került beírásra. Fél évig a 8. osztályra, fél évig a 7. osztályra vonatkozik.  

A 8. osztálynak nincs habilitációja.  

 

Végh László alpolgármester: kijön a nyelvi előkészítő 2 óra, és így jön ki a 152,5 óra. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a történelem és a nyelvi óra bontva legyen. Erre 

megvan az 5 óra, a mindennapos testnevelésből tegyük oda. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: osztályfőnöki óra is kell 2. osztályfőnöki 

adminisztrációra is kell 2. 16 órára van szükség, ezekkel az 1-2 órákkal sakkozni kell. Nem 

biztos, hogy ennyire egy-egy óránként ki kell dolgozni a testületnek az óraszámokat. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: 16 plusz óra nincs, hanem a német és a történelem 

bontásra kerül, az összes többi egybe megy, és nyilván, hogy az osztályfőnök 2 marad. Ez a 8 

óra ez is ment a 8. osztályhoz, amit itt megspóroltunk. A törvény a sárosdi iskolára 

vonatkozóan 448 órát ír elő. Ha nekünk normál létszámú osztályaink lennének. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: nem, ez a 448 óra akkor, hogyha összevont 

osztályokat veszünk figyelembe, ha nem, akkor azt jelenti, hogy plusz 67 óránk van. Ahány 

pedagógus van, annyi óra van, de ez 503 óra, és ebben bent van a járulékos óra, és minden 

kötelező, amit előír a törvény. 

 

Végh László alpolgármester: hány pedagógussal van ellátva ez a feladat? 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: 24-el. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a plusz 36 óra hetente 86.400 Ft, és van négy hónap 

ebben az évben. A semmiből nem tudunk adni. Tudjuk, hogy nem lesz ennyi sem. 

Milyen végzettségű pedagógusok jönnek? Marad-e meg, az elment, és a Gyes-en lévő 

pedagógus béréből? 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: ezeknek még előtte állunk, mert holnap vannak a 

meghallgatások. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: van-e +4 M Ft-unk, amikor jelenleg -15 M Ft-on áll 

a számlánk. 
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Takács Istvánné képviselő: nincs valami mód? Védett a 8. osztály, azt tudom. Esetleg nem 

lehet megkérvényezni, hogy össze lehessen vonni? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: azért kértem márciusban, hogy kellene egy 

kimutatás, mielőtt döntünk. Akkor még lehetett volna variálni, most már nem. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: szerencse, hogy a testületben ennyi pedagógus ül. Egy 

kisegítő iskola lett a mi iskolánk. Nem tudom, hogy ez egy normális állapot-e egy ilyen 

községben. 5-6 éve tipródunk, itt a vége. Én úgy gondolom, hogy ezzel a 232 gyerekkel  

10 éve azt éljük, hogy pumpáljuk bele az iskolába a pénzt. Még most sincs koncepciónk, hogy 

merre van előre. Dolgozzuk ki, álljunk neki ettől függetlenül. Nem most van itt ennek a helye. 

Nem biztos, hogy nekem ehhez közöm van. Ezért van az intézmény vezetése, és ott vannak a 

szakemberek, akik benne vannak. Van-e egyáltalán valami kilábalási utunk ebből? Az SNI-s 

létszámok számomra rémisztő számok. Itt sportiskolának kell lenni ezek szerint. Ha itt mi 

közösen nem tudunk valami célt kitűzni, hogy mit akarunk megtenni, pl. 5 év múlva, akkor 

becsukhatjuk az ajtót. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: ha ezeket a létszámokat nézzük, igen, viszonylag 

magas létszámú tanulókat, akkor arról ne feledkezzünk meg, hogyha ezeket a Gyp-nél látnánk 

beszámolva, mint ahogy 10 évvel ezelőtt. Ugyanaz a réteg jelenik meg a normál 

osztályokban. Ha erről beszélünk, és sokat beszélünk arról is, hogy miért van az, hogy az alsó 

tagozaton viszonylag tudjuk tartani a létszámot is, és a színvonalat is, és miért van az, hogy a 

felső tagozatban úgymond gondokat látni? A testület, vagy a bizottság, vagy aki ezzel meg 

volt bízva, utána próbált-e járni ennek a kérdésnek? Utánajárhatunk, de azt is figyelembe kell 

venni, hogy az alsós gyerek egy tanító nénivel van, aki próbálja az én gyerekemet is nevelni. 

Ha már valamit tenni kell, vagy tehetek, akkor már egy ötödikes gyereket felültethetek a 

buszra és kiveszem abból a környezetből, amiben nem szeretnék tudni. Ezért ez a riasztó, és 

valóban megoldásért kiáltó létszám és összetétel. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezt csak és 

kizárólag egyedül az intézmény megoldani nem tudja, mert hát ebből a településből jönnek a 

tanulók. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: én ezt teljesen elfogadom, tavaly is elfogadtam, előtte is, 

négy éve is. Azt próbálom feszegetni, hogy tudunk-e, egyáltalán valamit tenni, én, mint 

önkormányzat, mint intézmény, hogy a szülő ne passzióból vigye el a gyereket, hogy ne ez az 

egyszerű megoldás legyen. Mert lehet, hogy ez a kabát nem a mi kabátunk, arra fogunk 

kilyukadni, mint az orvosi ügyeletnél. Azt fogjuk mondani, hogy ott van Hantos, előbb fog 

megszűnni az iskolája, és a sárosdi is meg fog szűnni. Akarunk-e tenni ez ellen valamit, 

nyilván nem fogjuk meglátni a végét, mert nagyon sok „ha” van benne. Azt látom, nem 

akarok senkit megbántani, hogy ma nem lehet a klasszikus pedagógus elvvel dolgozni, hanem 

el kell tudni magamat adni, hogy igenis ide hozza az én osztályomba, az én iskolámba a 

gyereket a szülő. Tényleg, miért nem látjuk ezt előre? Ha ezt látjuk előre, mi bűnt követtünk 

el, mi képviselők, hogy ennyi pénzt tettünk bele és meddővé válik gazdasági szempontból, ha 

gyerek szempontból nézzük, akkor nagyon jó, még többet kellett volna. Nem kellene 

személyeskedésbe menni, hanem a megoldást kellene keresni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az elmúlt 13 évben iszonyú sok pénzt áldoztunk a 

sárosdi iskolára. A környékben nincs még egy iskola, ahova több 100 M Ft-ot beinvesztáltak. 

Nincsenek kihasználva az iskola adottságai. De valóban a személyekben kell változtatni, nem 

lecserélni, hanem a fejekben kell változtatni. 12 meg 13 fős osztályok vannak, a környékben 

nincs ilyen iskola, és nem értünk el eredményt és beleöltünk egy vagyont és mi a biztosíték, 
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hogyha még több pénzt beleteszünk, lesz eredmény. 20 éve nincs az iskolának arca. Nincs 

kidolgozott program, hogy mit csináljak a gyenge gyerekkel. Elhangzott, hogy azért nem 

tudunk egyről a kettőre jutni, mert ott vannak a cigány gyerekek. Nem mindig velük van a 

bajunk. Úgy nem működik, hogy kiosztjuk a szülőt. Ha tetszik, ha nem, körbe kell udvarolni a 

gyereket, nem tudunk elmenni e mellett, mert mi szolgáltatunk. A szülő máshova megy, ha 

nem tetszik neki. Ha ez így folytatódik, a szülő azt mondja, hogy én is elköltözöm, nemcsak a 

gyereket viszi el. Valamit ki kell találni. Az alsós tanítók tutujgatják a gyereket. A felső 

tagozaton nem vagyunk hajlandók tutujgatni őket, itt látom a problémát. Nagyon-nagyon oda 

kell figyelni. Muszáj lesz valahogy másképp hozzáállni, mert a gyenge képességű gyerekek 

közül is sokat elvittek. 

 

Végh László alpolgármester: 152 gyerek van az alsóban. Ez lefeleződik, 80 van a felsőben. 

60 átlagos gyerek marad a felsőben. Majdnem minden osztály a létszámminimum élén táncol. 

Az egész felsőt el kell tartani, a felsőnél normatíva nincs. A felsőben kellene itt tartani a 

gyereket. Valakinek a felső tagozatot el kell tartani, ha így fog folytatódni. 

 

Göncz Zoltán képviselő: mi is tartozik itt ebben a körben ránk. Ez a 448 és az 503 óra, amire 

azt mondjuk, hogy igen, ennyi. A többi az olyan szakmai kérdés, amelyeknek az iskolában 

kell eldőlni. Nem is várható el tőlem, se a képviselőtársaimtól. Az újságcikk és az arra jött 

válasz kapcsán generálódott a feltáró beszélgetés az iskola pedagógusai, és a szülők között 

annak felderítése érdekében, hogy az utóbbi években miért vittek el egyre több gyermeket 

településen kívüli oktatási intézményekbe. 20 éve, mióta rálátásom van, mint közéleti ember, 

nem látom azt a szándékot, hogy mi tudjuk, hogy milyen iskolát akarunk működtetni, mik 

legyenek a fő értékválasztásai, a mellé rendelünk mindent, mert az tartja az egészet azon a 

szellemi, erkölcsi megbecsülésen, amin egy iskolának lenni kell. Nem szabad soha semmilyen 

kényszerítő körülmények között sem a pénzügyi dolgoknak érvényesülni. Az iskola nem 

szolgáltató. Az iskolának a jövő generáció megteremtőjének kell a fő rendező elvének lenni. 

Ezen a nyáron erősödött meg bennem. A gazdasági nehézségek, a roma kisebbség, a 

halmozottan hátrányos helyzet kapcsán érintett településeken is érdeklődtem, és egyáltalán 

nem ilyenek a tendenciák. Hiányzik az arc. Ezt nem tudjuk kikerülni és ezt, önkormányzat 

nem tud létrehozni. Aki ennyi pénzt fordított az iskola infrastruktúrájára mint Sárosd, nincs 

még egy ilyen település a rendszerváltás óta. Ez az iskola hosszú évek óta sodródik, és mindig 

hozzáadtuk a pluszokat. Olyan irányokba torzul a lakosság összetétele, ami életveszélyes 

pénzügyi szempontból is, meg mentálisan is. A kettő egymást generálja.  

Azért nem kerestem az iskolát, mert van, aki szabadságra ment. Nem lehet ezzel megvárni a 

szeptember 1-et, hogy ezek a valamilyen szempontból értékteremtő gondolatokat ne kezdjük 

el generálni az agyunkban. A 24. óra 60. percében vagyunk, később már a folyamat 

kezelhetetlen. 

 

Takács Istvánné képviselő: meg kell változni szemléletünkben. A művelődési bizottsági 

ülésen azt mondtam, hogy a mai gyerekek azt igénylik, hogy az első órában nem tanulni akar, 

hanem beszélni, elmondani azt, amit otthon nem tudott elmondani. A szülők otthon nem 

beszélnek a gyerekekkel. Ezekkel a szülőkkel beszélni kell. Ha elfogadjuk őket, megismerjük 

őket, akkor talán kicsinyenként tudunk rajtuk változtatni, de nagyon lassan. Egy könnyebb 

életfelfogás felé mentek. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: nyilvánvalóan nagyon sok mindenben egyet lehet 

érteni Göncz Zoltán képviselővel. Mit jelent az, hogy ezen a nyáron erősödött meg benned? 
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Göncz Zoltán képviselő: a testület a Művelődési Bizottságot bízta meg a feltáró beszélgetés 

kezdeményezésével, és az elnök egy hónap után teljesen jogosan azt mondta, hogy ezt a 

feladatot nem tudja felvállalni a benne lévő kettősség miatt. A bizottság másik tagja is 

pedagógus, azt mondtam, hogy természetesen nem tehetem meg, hogy azt mondom, hogy 

köszönöm szépen nem, azt mondtam, hogy ennek nekiállok és akkor jött a nyári szünet, és 

aztán leültem magamba, elkezdtem ezt az egész dolgot rágni, hol kezdjem el, mit próbáljak 

tenni ezzel az egész helyzettel. Azt gondoltam, hogy a sárosdi helyzetet meglehetősen 

ismerem, akkor nézzünk ki egy kicsit a világba és elkezdtem szondázni, csak magamnak, 

hogy milyen egy átlagos vidéki iskola. A karakteres, határozott arc hiányzik ebből az 

iskolából, ezt erősítették meg. Ebben sokkal nagyobb felelőssége van az intézményvezetőnek, 

mint a benne dolgozóknak.  

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: melyik az a réteg, aki beköltözik Sárosdra, és ez 

már évtizedek óta így van, és most már látható. Ez nem kimondottan az intézménynek a 

kabátja. Értelmiséget ennek a településnek az utóbbi 10 évben az iskola tudott adni. 

 

Göncz Zoltán képviselő: teljesen igazad van a beköltözők arányával kapcsolatban, de nem 

készült rá az önkormányzat, sem a nevelési, oktatási intézmények. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: elgondolkodtam, hogy mi lenne, ha a sárosdi 

önkormányzat kerülne olyan helyzetbe, mint Aba, akkor vajon hány pedagógus maradna 

ebben az iskolában. A tanári kar egyik felének a túlóradíj számít, a másik felének meg az 

számít, hogy akkor is leülök azzal a gyerekkel beszélgetni, ha nem fizetik ki. Lehet, hogy ezt 

teszik meg Hantoson inkább. Mert azt akarja, hogy az a gyerek legalább a kettest el tudja érni. 

Ebben is nagyon sokat kellene változtatni. Nem azt mondom, hogy x vagy y. Le kell ülni, és 

végig kell beszélni, hogy iszonyú pénzt invesztáltunk be, a számokból látszik. Mindig 

bevállaltuk ezt, hogy adunk többet és ennek ellenére nincs eredménye. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: én ezt nem mondanám. Semmivel nem vagyunk 

elmaradva még akár egy székesfehérvári iskoláktól sem. Nagyon sok mindennel lehet mérni. 

Egyrészt védem a mundér becsületét, most az mondjátok. Igen, szükség van néminemű 

túlórára az intézményekbe, hiszen mindenki tudja, hogy milyen bérekkel vannak ellátva a 

pedagógusok. Nagyon sokan, és egyre többen próbálják meg felvenni azt a szemléletet, hogy 

ott maradnak a gyerekek, igenis behívjuk a szülőt. Ezek nagyon éles dolgok. 3-4 éven 

keresztül szinte havonta, hetente beszéltünk a szülővel, utána mégis úgy érezte, hogy vele 

nem kezdenek semmit, és akkor fogta és elvitte a gyereket. Tény és való, hogy olyan utat kell 

választanunk közösen, amire ide tudjuk szólítani a más települések gyerekeit is. Nem jött 

össze a Hantossal való szövetség sem, nem voltak hajlandóak. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nekünk az is jó lenne, ha a sárosdi gyerekek ide 

járnának. Német nyelv oktatása folyt akkor Sárosdon, és Hantoson pedig angol nyelv oktatása 

folyt. Hosszú évek harca volt, hogy legyen angol nyelvoktatás az iskolában. Nagyon sok 

múlik, hogy ki az igazgató. Vissza kell állítani a szakfelügyeletet, amit kértek a 

polgármesterek az oktatási törvény módosítása kapcsán. Meg az is kell, hogy legyenek 

szakmai továbbképzések. Kérem, hogy úgy tolmácsoljátok, hogy nem akarjuk senkinek a fejét 

venni, de ha kiürül az iskola, munkanélküliek lesznek. Azt akarjuk, hogy hogyan lehet ezen 

változtatni. Ezt a részét ki kell beszélni. Most arról kellene dönteni, hogy tudunk-e plusz 

összeget adni. Az osztályösszevonást a fenntartónak, Seregélyesnek, kell kimondani, mi csak 

hozzájárulunk. Augusztus 20. előtt kiderül, hogy kik lesznek az új pedagógusok, azok a bérek 

mennyivel térnek el, mennyi pluszt igényel. Arról kellene szavazni, hogy vállalja-e a testület 
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annak a +36 órának a díját, és úgy ossza fel az iskola, ahogy a gyerekek szempontjából a 

legjobb. 

 

Kasosné Berkes Margit alsós munkaközösség vezető: arculatot váltunk, valami fele 

törekedni, ami megint pénz, nemcsak pénz, de javarészt igen. Nem elég, hogy a pedagógus 

szemléletet váltson, tudjon adni szakkört, hiszen ha azokra a gyerekekre gondolunk, akik jobb 

képességűek, azt várják el, hogy minél több lehetőséget adjon az iskola. Szakköröket 

hirdettünk és ezek a plusz lehetőségek lekerültek, mert nem volt rá anyagi fedezet. Úgy 

döntöttünk, maradunk tovább, és a minimális költséggel a gyerekeknek fizetősként biztosítjuk 

a szakkört, de nem volt rá igény.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az órai munkák legyenek kihasználva, egyelőre, ha 

ezt eléri az iskola, akkor már nyertünk és utána jöhet a következő. A szülők nem a szakkörök 

hiánya miatt viszik el a gyereket. 

 

Kasosné Berkes Margit alsós munkaközösség vezető: ki miért vitte el, érdemes lett volna 

megnézni. Nem biztos, hogy a valós indokot fogja mondani, ha megkérdezik őket. Sok 

dologból tevődik össze. A szülő is megtette azt, amit a szülőnek meg kell tennie? Egy kicsit 

átesünk a ló túlsó oldalára. Úgymond kevesebb pluszt kapnak, mint amit ellenkező esetben 

lehetne biztosítani a számukra a normál tanuló, mint az SNI. 

 

Végh László alpolgármester: kellene egy egységet alkotni az iskolában dolgozóknak. Sok 

szülő úgy nem meri elmondani a problémáját, nehogy ezt a gyereken sérelmezze a pedagógus. 

Nem muszáj, hogy a vezető véleményével megegyezzen a véleménye, de ha a testület dönt 

valamit, akkor ülj fel a szekérre, elviszünk, de visszafele ne told! Mindig van egy-egy olyan 

pedagógus, aki a meghatározott célokkal ellentétes dolgot mond. Aki kilóg a sorból, az 

ilyenek keltik az iskola rossz hírét.  

 

Göncz Zoltán képviselő: a többségi jól dolgozó csapat érdekében, aki nem oda való, el kell 

bocsátani. Ez a megoldás, nem alkudhatunk meg. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: szavazásra teszem fel, hogy a plusz 36 órához 

szükséges pénzösszeget az önkormányzat biztosítja, hozzátéve, hogy nézze meg az 

intézmény, hol lehet néhány 10 E Ft-ot megspórolni.  

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

82/2011 (VIII. 09.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Farkas Gyula Tagiskola túlóra igényéről 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 

Seregélyesi Közoktatási Központ sárosdi Tagiskolájának a 2011/2012. 

oktatási évre vonatkozóan megküldött órafelosztási illetve a túlóraigényt 

tartalmazó előterjesztését. A Tagiskola 36 óra túlóraigényét elfogadja, az 

elhangzott kiegészítések figyelembevételére tett javaslattal. A túlórákra 

vonatkozó költséget 2011. évi költségvetésében a tartalékalap terhére 

biztosítja, 2012. évi költségvetésébe betervezi. 

 

 A Képviselő-testület döntéséről Seregélyes Nagyközség Önkormányzatát, 

mint a Közoktatási Központ fenntartóját a határozat megküldésével 

tájékoztatja. 

 

 Határidő: 2011. augusztus 22. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

4. 

Egyebek 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a testületi anyag kiküldése után adta be írásban a 

Sárosdi Sakkegyesület a kérelmét, amelyben kérik a hozzájárulásunkat a Sárosd név 

használatához. A Cégbíróság nem jegyzi be őket a testület hozzájárulása nélkül.  

A Sakkegyesület esetében is vállalta az önkormányzat, hogy támogatja őket. Egy versenyre 

jelentkeztek, és a nevezési díjat, 12 E Ft-ot, az önkormányzat utalta át. 

Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki támogatja, 

hogy Sárosdi Sakkegyesületként legyen bejegyezve az egyesület, kérem kézfelemeléssel 

jelezze. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

1 fő nem vett részt a szavazáson 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

83/2011 (VIII. 09.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Sakkegyesület kérelméről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sakkegyesület 

kérelmének helyt adva hozzájárul, hogy a cégbírósági bejegyzésre irányuló 

eljárásban az egyesület a „Sárosd” nevet használhassa. 

 

 A Képviselő-testület döntéséről az Egyesületet a határozat megküldésével 

értesíti. 

 

 Határidő: 2011. augusztus 22. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
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Tájékoztató az óvoda felújításáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a megfelelő ütemben halad a felújítás. A külső 

festéshez a festéket Mrázik Sándor alpolgármester ajánlotta fel. Vannak plusz költségek.  

A kicserélt ajtókat át kell alakítani akadálymentesre, ez 100 E Ft pluszköltség. 50 E Ft-ért 

szerelték szét a riasztót. A kapcsolók és konnektorok ki lesznek cserélve, ami 70 E Ft.  

A tetőhöz 2 m3-el több faanyag kellett. A kivitelezővel abban maradtunk, hogy a csúcsfalat 

leszigetelik, ez 27 E Ft volt. Új bojler lett vásárolva, a lambéria leszedésénél a radiátor 

konzolok ki lettek szedve, és két teremnél a laminált parkettát ki kell cserélni. Ennek az 

anyagköltségét az önkormányzat biztosítja és szülők segítségével lesz lerakva. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: a lambériát Alcoas segítséggel fogják az eredeti állapotba 

visszaállítani. Nyilván egy nyitott kérdésnek kell, hogy maradjon, mert kezdődik az óvoda, és 

valamit kezdeni kell vele. A villanyszerelők visszavezetékezték a riasztót, de aki felszerelte, 

annak kellene összehangolnia. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: abban is maradtunk korábban, hogy a Rődnert ki 

kell hívni a riasztó üzembe helyezése miatt. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: van olyan kézmosó meg WC kagyló, ami eltörött.  

A kazánházba megszűnt a padlásfeljáró, és ami ott volt falétra, azt el kellene tenni, mert jó 

állapotban van.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: korábban arról volt szó, hogy a kémények a tető alá 

lesznek visszabontva, de a tető alatt is egészen le lettek bontva. Ha használni akarjuk őket, 

akkor a betont át kell fúrni. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: valamelyik cserépkályha használható, valamelyik nem. 

Kettőt át kellene rakatni. Amikor a betonkoszorú készült, azok a kémények, amelyek a 

közfalban voltak, nem lettek kihagyva.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a játszótér létesítésével kapcsolatos szerződések 

aláírásra kerültek. Az önrészre adtunk be pályázatot egy alapítványhoz, reméljük, hogy 

eredményes lesz. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő, a Művelődési Bizottság elnöke: a júniusi testületi 

ülésen a bizottság olyan feladatot kapott, hogy a kovácsműhellyel kapcsolatos elképzeléseket 

járja körbe. A júliusban tartott bizottsági ülésre meghívtam Sallay Lászlót, aki ebben érintett. 

Nagyon pozitívan kezelte az elképzelésünket, és a kovácsműhelyt az önkormányzat 

rendelkezésére bocsátja. A használatot kapná meg az önkormányzat, hiszen ott egy 

kovácsmúzeumot szeretnénk kialakítani. Ahhoz, hogy múzeum legyen az épület, vizesblokkot 

kell kialakítani. Közben tudomásunkra jutott, hogy augusztus 15. körül írnak ki Leaderes 

pályázatot ilyen feladatra, és 5 M Ft-ig lehet pályázni. Erre önkormányzat nem pályázhat, 

csak civil szervezet. Megkérdeztük, hogy mennyi idő alatt lehet egy egyesületet létrehozni, de 

ilyen rövid idő alatt nem fogják bejegyezni. A Sárosdi Suli Alapítvány tevékenységébe ez 

beleférne. Megkerestük ez ügyben az alapítvány elnökét. A kovácsműhely mögött volt egy 

4x4-es épület, ahová télen beállították a lovakat, amit újjáépítenénk, ahol lehetne egy 

kiállítótermet, és WC-t kialakítani. Ez lenne bent a pályázatban, ami 5 M Ft-ról szól.  

A műhely ugyanígy maradna. 
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Végh László alpolgármester: a Sárosdi Suli Alapítványnak ma volt az ülése, és egyhangúlag 

támogatta ezt a lehetőséget. Olyan álláspontot fogadtunk el, hogy mindenképpen szeretnénk 

részt venni ebben közösen az önkormányzattal, a pályázat utófinanszírozása miatt.  

Az alapítvánnyal kapcsolatos bármilyen pályázaton való részvételre hajlandóak. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: lehet, hogy építési engedély kell, ha oda építeni 

akarunk. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő, a Művelődési Bizottság elnöke: a pályázathoz 

egy vázrajzot kell készíteni, mert csak akkor valósul meg, ha nyerünk a pályázaton.  

A vízbekötés és a csatornára való rákötés kérdése még függőben van. Arról kellene dönteni, 

hogy ezt támogatjuk-e, a tervező költségét tudjuk-e biztosítani. 

 

Göncz Zoltán képviselő: két elgondolás volt. Az egyik, hogy maga az épület marad ebben a 

formában, és a hátsó ajtó be lesz rakva, ami raktár részként szerepelt eddig, és a mögötte lévő 

területen egy rusztikus külsejű pajta épülne fel, ami hasított deszkával lenne borítva. Ennek a 

belseje lenne alkalmas kiállításra, illetve egy kézműves foglalkoztatóra. Nekem ez a verzió 

szimpatikusabb. Így belepasszol az alkotótáborhoz, és a Suli Alapítványhoz. Nem fog hetente 

több-száz látogató jönni. Elsősorban ez nekünk fontos. Ettől függetlenül a Sallay 

Kovácsműhely Baráti Kör elindul a maga útján. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: úgy gondolom, hogy támogatható. Szeptemberben 

tudunk róla határozatot hozni, addigra tudni fogjuk az összegeket. 

 

 

A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetért a kovácsműhellyel kapcsolatos 

pályázat benyújtásával, támogatásával. 

 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő, a Művelődési Bizottság elnöke: ügyvéd előtt kell 

a megállapodást kötni? Kellene, hogy az alapítvány és az önkormányzat is kössön 

megállapodást. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: nem kell ügyvédnek készítenie a megállapodást. 

 

Göncz Zoltán képviselő: ehhez nem kell az önkormányzat. A Suli Alapítvány, mint jogi 

személy, minden szempontból van jogosítványa. Mi legfeljebb nyilatkozatot teszünk az 

anyagi részre vonatkozóan.  

 

Takács Istvánné képviselő: utánanéztem, hogy mennyibe kerülnének a tárlók és a 

szekrények elkészítése a helyi alkotók munkáinak elhelyezésére. Egy asztalostól kértem 

árajánlatot, a szekrény 68.600 Ft-ba, az iskola makettjének a szekrénye 54.000 Ft-ba, a 

szociális otthon makettjének a szekrénye 66.000 Ft-ba kerülne. Beszéltünk a helyi alkotókkal 

is, hogy a tárlat megnyitásakor egy bemutatót is tarthatnának. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a pályázatok között lehet, hogy lesz olyan is, amibe 

ez beilleszthető. Érdemes lenne a Művelődési Háznál a térköves részt fedetté tenni, és nem 

kellene mindig sátrat kérni. 
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Takács Istvánné képviselő: ezeket a tárlókat meg lehet-e rendelni? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha pályázni akarunk, akkor csak a támogatási 

döntés után lehet. 

 

Takács Istvánné képviselő: a képviselői keretből meg lehetne rendelni, hogy ne kallódjanak 

ezek az alkotások. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: -15 M Ft-on áll a számlánk, a 30 M Ft-os 

folyószámla hitelkeretből. Vannak kinnlevőségek: tartozások, és a tornaterem pályázatnál a 

hiánypótlás elfogadása után kapunk csak támogatást. 

 

Göncz Zoltán képviselő: minden pénzügyi bizottsági tagot megkerestem az utak állapotának 

felmérésével kapcsolatban. Az Erdei út gyűjtőút, és az Öreg utcát is annak lehet venni. Teljes 

felületzárásos megoldást lehet használni a Hársfa, az Árpád, a Béke és a Bem utcára. Ezek a 

legrosszabb utcáink, illetve ebbe a kategóriába lehetne tenni a Rajk L. utcát. Ez a falu 

legsűrűbben lakott utcája. Kátyúzás igénye lehet a Komáromi utcánál, és minimális kátyúzás 

a Széchenyi és Petőfi utcánál. Az Ady utca kátyúzása még tartható. Az Öreg, Rózsa és Kert 

utca is rossz állapotban van, de az egy lakott ingatlanra jutó költség szempontjából a 

legdrágább, ezt is súlyozni kell. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: van pályázati kiírás útfelújításra, ezt mindenkinek 

kiküldjük.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: a meglévő, leaszfaltozott útjainkat nézzük át, mert pici 

javításokra szorulnak. 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  

A Képviselő-testület engedélyezte egy kérelmezőnek, hogy a Béke tér 1. sz. alatti bérlakás 

T/2 sz. alatti lakásából átköltözzön a T/4. sz. alatti lakásba. 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 

ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára dr. Hanák Mária 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

Mrázik Sándor Göncz Zoltán 

 hitelesítő hitelesítő 


