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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 13-án 

tartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 Mrázik Sándor alpolgármester 

 Pleizer Lajos képviselő 

 Takács Istvánné képviselő 

 Telek László képviselő 

 Végh László képviselő 

 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 

 

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző 

 Moór Ferenc HVB elnöke 

 Molnár Tibor Dészolg Kft. 

 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Az ülés megnyitása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Külön köszöntöm Moór Ferenc Urat, 

a HVB elnökét és Molnár Tibor Urat aki a Dészolg Kft. képviseletében jött hozzánk a 2. 

napirendi pontunkkal kapcsolatban. A meghívóban szereplő napirenden kívül van-e valakinek 

egyéb javaslata? 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: az egyebekben a Bogyaréttel kötendő szerződést 

meg kellene beszélni. 

 

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

elhangzottakkal kiegészítve. 

 

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

 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Képviselő eskütétele. 

 

2./ Szilárd hulladék gyűjtési, szállítási díjának megállapítása. 

 

3./ Lakossági és közületi víz- és csatornadíjak megállapítása. 

 

4./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról. 

 

5./ Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 
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6./ Sárosd Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása. 

 

7./ A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének megvitatása, elfogadása. 

 

8./ A köztisztviselők teljesítményértékelését megalapozó önkormányzati kiemelt célok 

meghatározása. 

 

9./ Egyebek. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor 

alpolgármestert és Pleizer Lajos képviselő-testületi tagot javasolom.  

 

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

 

 

1. 

Képviselő eskütétele 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az előző testületi ülésen tájékoztattuk a tisztelt 

képviselő-testülete, hogy egyik képviselőtársunk lemondott képviselői mandátumáról.  

A Helyi Választási Bizottság lefolytatta a szükséges eljárást. Átadom a szót a bizottság 

elnökének. 

 

Moór Ferenc a HVB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület, Sárosd Nagyközség Helyi 

Választási Bizottsága nevében tájékoztatom Önöket, hogy Göncz Zoltán lemondása miatt 

Sárosd Nagyközség Képviselő-testületében egy képviselői hely megüresedett. A helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21 § (1) 

értelmében a sorrendben a legtöbb szavazatot kapott jelölt töltheti be a képviselői helyet.  

A 2010. október 3-án megtartott polgármester és helyi önkormányzati képviselő választás 

eredményeként a soron következető legtöbb szavazatot kapott, - szám szerint 291 - jelölt 

Végh László Sárosd, Szabadegyházi út 24. szám alatti lakos. A Választási Bizottság nevében 

felkértem, tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy jelölését elfogadja-e. Végh László a 

nyilatkozatát írásban megtette, e szerint a jelölést elfogadja, a képviselői esküt leteszi. 

Felkérem Polgármester Asszonyt, hogy a jelölttől az esküt vegye. 

 

 

Végh László letette az esküt.  

 

(Az aláírt eskü a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Moór Ferenc HVB elnöke: gratulálok, és átadom a megbízólevelet.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszönjük szépen a Választási Bizottság munkáját. 

Végh Lászlónak sikeres elkövetkezendő éveket kívánok. 
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Moór Ferenc a HVB elnöke távozott az ülésről. 

 

2. 

Szilárd hulladék gyűjtési, szállítási díjának megállapítása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: mindenki megkapta az írásos anyagot. Most került 

kiosztásra a módosított szolgáltatási díjakról szóló értesítés, valamint a rendelet tervezet, 

mivel a múlt heti egyeztetés során sikerült egy csekély összeget lefaragni a díjakból. Azért 

van itt Molnár Tibor Úr, hogy kiegészítéseket tegyen ezzel kapcsolatban. 

 

Molnár Tibor a Dészolg Kft. képviseletében: Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt 

Képviselő-testület, köszöntöm Önöket, és Végh Lászlónak gratulálok a megbízatásához, jó 

munkát kívánok. Én képviselem Sárosdon a Vertikál Zrt-t és a Dészolg Kft-t. 2011. októbere 

óta vártuk, hogy a hulladékgazdálkodási törvény kijöjjön, számos változás várható és nagyon 

bonyolult rendszerre számítunk. A törvény nem jelent meg és várhatóan nem jelenik meg jövő 

év júniusáig.  

 

Telek László képviselő megérkezett. 

 

Az infláció feletti emelésnek az oka, hogy el vagyunk maradva a tényleges költségektől, 

különösen a szemétszállítás tekintetében és előbb-utóbb pótolni kell ezt az űrt. 8,8 %-kal 

kellett volna számolni, ezt alkudták le 7,5 %-ra. Ha jövő év júniusában megjelenik a törvény 

és egységes árak lesznek, akkor ezek az árak 2013-ra pont duplájára fognak emelkedni. 

Vizsgálnunk kellett azt is, hogy egy-egy település milyen távolságra van a lerakótól, milyen 

költségeink jelentkeznek. A szolgáltatási díjak tartalmazzák az évenkénti egyszeri 

lomtalanítást, valamint a lakossági szelektív hulladékgyűjtés, hulladékudvarok, gyűjtőszigetek 

költségeit is. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Sárosdon nincs ilyen. A KDV hulladékgazdálkodási 

programban benne van Sárosd esetében 3 gyűjtősziget kialakítása. Legalább ebből 

valamennyi elkészül 2012-ben? 

 

Molnár Tibor a Dészolg Kft. képviseletében: 2012. évben egy hulladékgyűjtő sziget 

kialakításában közre tudunk működni. Ezek a hulladékgyűjtő szigetek az EU részéről nem 

igazán lesznek támogatottak. Szakmailag nem értjük. Mi fogjuk koordinálni a szelektív 

hulladék elszállítását, de a VAG fog megjelenni a településen. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: holnap lesz a KDV Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulásnak és konzorciumnak a gyűlése éppen azért, mert novemberben a 

kormány, támogatásra érdemesnek tartotta az EU-s pályázatot, éppen a gyűjtőszigeteknek, a 

hulladékudvaroknak a kialakítására. A hulladékégető kikerült ebből a projektből.  

A közbeszerzési eljárásban beérkezett pályázatokat fogják elbírálni, mert még ebben az évben 

meg kell kötni a megállapodást azzal a szállító társasággal.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: Sárosd vonatkozásában milyen kinnlevőségek vannak? 

2013-tól az éves díj a duplájára fog emelkedni. Mi fog majd változni? Ez állami kézbe fog 

kerülni, reméljük akkor állami behajtás is fog szerepelni ebben, nem az önkormányzat. Ha 

mégis, akkor az önkormányzat milyen fegyvert kap ehhez? A mi kis községünkbe 30-40 km 

távolságból is érkezik szemét, amin azt kell érteni, hogy gyakorlatilag más község szemete is 

nálunk landol. Az elmúlt években ezzel kapcsolatban különböző hatóságok kötelezték az 
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önkormányzatot, és az önkormányzat keményen a zsebébe nyúlva valamilyen szinten tette a 

dolgát. 

 

Molnár Tibor a Dészolg Kft. képviseletében: ha hatósági árról beszélünk, akkor az állam 

fogja meghatározni. Ugyanez várható a víz- és csatornaszolgáltatás terén is, itt nem lesz talán 

ilyen drasztikus emelkedés. A szolgáltatói kör ott is lecsökken 3-4-re. Kifejezetten EU-s 

elvárás, hogy a szemét azé, aki megtermeli, kötelező közszolgáltatásként igénybe venni a 

szállítást, a törvény ezt mondja ki jelenleg is és a jövőben is. A szerepek fognak változni.  

A kinnlevőség behajtása az önkormányzathoz fog kerülni. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: a szabálysértési törvény tervezett módosítása szerint megszűnik az 

adók módjára behajtandó köztartozás jogintézménye. Nem lesz pénzbehajtás, hanem elzárás 

illetve közérdekű munkavégzés lesz a szankció. Én ezt a verziót hallottam legutoljára. 

 

Molnár Tibor a Dészolg Kft. képviseletében: a járási hivatalok felállításával persze igaz ez. 

A kinnlevőségek behajtásában nagyon nagy eredmények vannak Sárosdon.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nagyon sok hátralékot behajtott az önkormányzat, 

és az önkormányzat kifizette a 2005. év előtti kinnlevőséget.  

 

Molnár Tibor a Dészolg Kft. képviseletében: a teljes kinnlevőség 8,4 % jelenleg. Ez jobb, 

mint a hasonló nagyságú településeken. Nemcsak a lakosság, hanem a közület tekintetében is. 

Ezeket az árképzésbe nem lehet beépíteni. Ez az egyetlen olyan szolgáltatás, amit nem lehet 

korlátozni tartozás esetén.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: az önkormányzat nagyon sok időt fektetett ezeknek a 

kinnlevőségeknek a behajtására. Majd a duplájára emelkedik a díj, és a matematika alapján a 

többszöröse lesz a kinnlevőség. Az elmúlt időben elég sok fogyasztási cikkbe beleteszik az 

ártalmas hulladéknak az árát. Egyszer fizetek azért, mert be van csomagolva, egyszer meg 

azért, mert kiteszem a kukába, mi meg mint önkormányzat magyarázhatjuk, hogy ugyan már 

miért kell szemétszállítási díjat fizetni. A mellékutakra meg kihordjuk a szemetet, és jön a 

szakhatóság, aki különböző okok miatt feljelent és kötelez bennünket. 

 

Molnár Tibor a Dészolg Kft. képviseletében: ez a dupla ár azt feltételezi, hogy válogatás 

nélkül a lakossági kommunális szemét kerül ennyibe. Az a cél, hogy minél kevesebb szemét 

kerüljön le a lerakóra válogatás nélkül. Mindenkit ösztönözni kellene, hogy minél kevesebb 

válogatás nélküli szemét legyen. Ez akkor csökken, ha szét van válogatva a szemét.  

A szolgáltatók is ebben lesznek érdekeltek, és árbevételük is keletkezik ebből. Ezért kell a 

chip-rendszert bevezetni, ami méri a szemét súlyát, és annak megfelelően kellene a díjat 

fizetni. Akkor elviselhetőbb lesz, ha ezt be tudjuk vezetni. Azt mindenképpen el kell kerülni, 

hogy a határba vigyék a szemetet, de ez a legnehezebb.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a 70 év feletti, egyedül élő, sárosdi állandó 

lakóhellyel rendelkezők térítési díjának átvállalásánál ne emeljük a jövedelemhatárt, maradjon 

a nyugdíjminimum háromszorosa. Egy magasabb összeget fog jelenteni, ha emelik a 

nyugdíjminimumot. Aki a rendeletet ebben a formában elfogadja, kérem kézfelemeléssel 

jelezze. Kerüljön bele a jegyzőkönyvbe az is, hogy a Vertikál Zrt. illetve a Dészolg Kft. 

közreműködik egy hulladéksziget kialakításában. 
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A képviselő-testület minősített többségi szavazással 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

7/2011 (XII. 14.) 

 

önkormányzati rendelete 

 

a szemétszállítás díjáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 

 

Molnár Tibor a Dészolg Kft. képviseletében távozott az ülésről. 

 

 

3. 

Lakossági és közületi víz- és csatornadíjak megállapítása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: arról már tájékoztattalak benneteket, hogy a víz- és 

csatornadíjakat 4,2 %-kal lehet emelni. A rendelet tervezet is e szerint készült. A vízdíj 4 %-

kal, a csatornadíj 4,2 %-kal emelkedne. Ma hallottam, hogy a Parlament elfogadta, hogy az 

önkormányzat kötelező feladatának hagyta a víz- és csatornaszolgáltatás biztosítását.  

A javasolt ivóvíz és szennyvízcsatorna díjjal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a díjakat az előterjesztés szerint.  

 

A képviselő-testület minősített többségi szavazással 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

8/2011 (XII. 14.) számú 

 

önkormányzati rendelete 

 

Ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
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4. 

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: tegnap beadtuk a Startmunka-program támogatására 

a kérelmünket. Négy projekt lett beadva. Az egyik a téli közmunka, ahol 5 főt és két 

településőrt kértünk. A második a külterületi mezőgazdasági utak rendbetétele 10 fővel, egy 

fő irányítóval. A harmadik az illegálisan lerakott szemétnek az összegyűjtése és elhordása. 

Ilyen terület pl. a cigánytelep, a dögkúti terület, a Mártír utca vége, a régi temetők, a nyaras és 

még van több kisebb terület is. 700 m
3
 szemét összegyűjtését írtuk be. Itt is 10 fő lenne 8 

hónapra 8 órában. A negyedik a belterületi utak kátyúzása lenne. A mart aszfaltot saját 

költségen szerezné be az önkormányzat, és lenne továbbá 3 km járdaépítés is. Összesen 

28.799 E Ft támogatást kérünk. Adtunk be támogatási kérelmet téli közfoglalkoztatásra, ami 

december 7.-től februárig tart.  

Folyamatban van a játszótér létesítési pályázatnál a szerződés aláírása. A testület jóváhagyta a 

szerződéseket, de az OTP Bank Nyrt. egy-két módosítást kér. Ezek el lettek küldve, és ha az 

MKB Bank Zrt. hozzájárul, akkor alá tudjuk írni.  

A mikulás ünnepség lezajlott december 3-án. Köszönöm a Művelődési Bizottság munkáját. 

Az idősek napja is megrendezésre került, köszönöm szépen mind a négy képviselőtársunk és a 

külsős bizottsági tagok segítségét.  

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést mindenki megkapta. Az 

iskolával feltáró beszélgetés kezdeményezését hagyjuk továbbra is, vagy vonjuk vissza a 

határozatot, vagy adjuk át a bizottságnak újból, vagy mit tegyünk? 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: Végh László képviselő milyen bizottságban fog 

betölteni oszlopos szerepet? 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: ki kell egészíteni mindkét bizottságot. A januári ülésre jó lenne, ha 

javaslatok születnének. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: arra kellene javaslatot tenni, a bizottságokat, 

hogyan alakítsuk át? Az egyebeknél beszéljünk erről. Ezt a feltáró beszélgetést Göncz Zoltán 

vetette fel annak idején. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: gondoljátok-e, hogy valaki, mint művelődési 

bizottsági tag felvállalja, hogy ezt a beszélgetést lefolytatja? Gyakorlatilag ez a kérdés, vagy 

hagyjuk, helyezzük hatályon kívül a határozatot. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nem jutottunk sokkal tovább a tükröspusztai úttal 

kapcsolatban. A közlekedési hatóságtól nem kaptunk értesítést még a kérésünkre. A Koroknai 

Doktor Úréktól a mai napig sem érkezett meg a válasz. A múltkor küldött a Doktor Úr a 

Jegyző Asszonynak egy tervezetet, és mondta, hogy jó, küldje meg hivatalosan, de azóta sem 

érkezett meg. Megkerestem az OALI-t, de nem volt bent, aki ezekkel az ügyekkel foglalkozik. 

Egy osztályvezető főorvossal beszéltem, aki átadja a megkeresést a kollégájának és keresni 

fog bennünket. A hirdetést is éppen azért nem adtuk fel, mert vártuk, hogy ideérjen a Doktor 

Úrék válasza.  

Az iskolával kapcsolatban egyelőre hagyjuk és januárban eldől, amikor a bizottságok 

kiegészülnek, hogy visszük-e tovább ezt a feltáró beszélgetés kezdeményezéséről szóló 

határozatot. 
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Mrázik Sándor alpolgármester: nagy a hallgatás az iskolával kapcsolatban felvetett 

kérdésről. Nemcsak a Göncz Zoltánnak volt a felvetése, többen egyetértettünk ebben a 

dologban. Személy szerint úgy látom, hogy mi mondhatunk, vagy kérhetünk dolgokat, 

igazából semmi sem történik. Csak a gyerekeinkről van szó nyilván, és a magam részéről 

szívesen meghallgatnék ott dolgozó tanárembereket, hogy ők mit látnak erről a dologról. 

Valahol megértem Takács Istvánné és Véningerné Bognár Krisztina képviselőt, pedagógust, 

hogy nagyon nem nyilatkoznak erről a dologról. De ez csak a mi kabátunk. Lehet, hogy ez 

még korai, meg kell várni az új önkormányzati és oktatási törvényt. Lehet ezt szépíteni, hogy 

itt van négy pedagógus, úgy látjuk, hogy rendben megy a dolog összességében az iskolában. 

Vagy minden iskola ilyen jellegű gondokkal küzd? Van-e miről beszélnünk? 

 

Végh László képviselő: azt kellett volna megfogalmazni, hogy lesz-e változás, ha 

beszélgetünk róla. Ez főleg az iskola érdeke is lett volna. Ő is kezdeményezhette volna, 

adhatott volna ötleteket. Az ő érdekük ez. Én így látom. Nem fejeket, nem embereket 

keresünk, hanem megoldást. A testület azt szeretné bebizonyítani, hogy segítő kezet nyújt. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a múltkor az iskola leírta, hogy mi volt az oka 

annak, hogy elmentek diákok. Azt is el kell fogadni, hogy amikor két szülő összeveszik, mert 

nem tudnak a gyerekeik együtt dolgozni, tehát a szülő hibájából is megy el gyerek. 

 

Végh László képviselő: én ezt megértem. Elhangzott korábban, hogy ne menjenek ki nem 

valós információk a testületből. Valahogy az iskolának is e fele kellene tendálódni. Nem 

akarok személyeskedni. A faluba nem szabad az iskolából kijönni, hogy nincs egység az 

iskolában. Én ezt is látom oknak. Nem tudjuk még, hogy mi lesz az iskolákkal. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nem úgy élte meg az iskola sem, hogy nekünk nem 

az a szándékunk, hogy ott a pedagógust elítéljünk, hanem arra gondoltunk, hogy mit lehet 

azért tenni, hogy ne így legyen. Ha ez folytatódik, akkor egy idő után a felső tagozat ki fog 

ürülni. Göncz Zoltán annak idején utánanézett, hogy hasonló adottságú településen mégsem 

következett be ez a tendencia. Valóban azt kellene, hogy a félévi értekezlet után le lehetne 

ülni, ha erre az iskola is partner lenne, kibeszélni a dolgokat. A tájékoztatókkal kapcsolatban 

van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs.  

 

A Képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag elfogadja a két ülés között végzett munkáról, 

valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

 

 

5. 

Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: azért kell módosítani a 2011. évi költségvetési 

rendeletet, mert az évközben történt változások átvezetésre kerültek. Ezzel kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a 2011. évi 

költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 

A képviselő-testület minősített többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi rendeletet alkotta:  
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

9/2011 (XII. 14.) számú 

 

önkormányzati rendelete 

 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011 (II. 15.) rendelet módosítása 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 

 

6. 

Sárosd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítása 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: a 2009-ben hozott határozatból valamilyen oknál fogva 

kimaradtak alapfeladatok és ezeket pótolni kell. A Magyar Államkincstár felhívására a 

népszámlálás vonatkozásában a statisztikai tevékenységet be kell emelni az alapfeladatok 

körébe. Az alapító okiratot egységes szerkezetben meg fogják kapni a képviselők. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 

módosítását az előterjesztés szerint. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

136/2011 (XII. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Sárosd Nagyközség Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő –testülete a Polgármesteri 

Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

 Szakfeladat megnevezése szakfeladat száma 
 5/a. 

 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás 370000 

 Települési hulladék kezelése 382101 

 Statisztikai tevékenység 841173 

 Köztemető fenntartása és működtetése 960302 

 5./c 

 Növénytermesztési szolgáltatás 016100 

 Nem lakóingatlan bérbeadása 682002 
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 Felhívja a jegyzőt, hogy a fenti határozat alapján az egységes szerkezetű 

Alapító Okiratot készítse el. 

 

 Határidő: 2011. december 31. 

 Felelős: dr. Hanák Mária jegyző 

 

 

 

7. 

A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének megvitatása, elfogadása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Seregélyestől még nem kaptuk meg, hogy mikorra 

tervezik az együttes üléseket. Lesz majd a költségvetés tárgyalása, áprilisban a zárszámadás, 

szeptemberben az I. félévi költségvetés végrehajtásáról a beszámoló, novemberben a 

költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról a beszámoló. Az augusztus 20-i ünnepség nem 19-

én, hanem 20-án lenne. A március 15-i ünnepséget majd eldöntjük, hogy 14-én vagy 15-én 

tartjuk-e. A novemberi ülés lehet, hogy egy héttel később lesz. A közmeghallgatás legyen hét 

elején, vagy maradjon a csütörtöki nap? 

 

Telek László képviselő: maradjon a csütörtök. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a munkatervet a kiegészítésekkel. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

137/2011 (XII. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A Képviselő-testület 2012. évi munkatervéről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő –testülete a 2012. évi 

„Munkatervet” a határozat melléklete szerinti tartalommal- elfogadja. 

 

 Határidő: munkaterv érdekeltek részére történő megküldésére: 2011. december 31. 

 Végrehajtásra: 2012. december 31. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

   dr. Hanák Mária jegyző 
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8. 

A köztisztviselők teljesítményértékelését megalapozó önkormányzati kiemelt célok 

meghatározása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az ezzel kapcsolatos írásos előterjesztést mindenki 

megkapta. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ez alapján lesz a köztisztviselőknek elosztva a 

feladatuk? 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: nem, a feladatuk az megvan. A munkakörüket figyelembe véve, 

összehangolva az önkormányzat kiemelt céljaival egyéni teljesítménykövetelményeket kell 

kidolgozni, amit át kell adni, el kell fogadnia a köztisztviselőnek, és év végén a szempontok 

alapján minősíteni. Ez nem történt meg eddig, mindenkinek a testület által elfogadott anyag 

került átadásra. Ezek önkormányzati célok, amelyek megvalósításában a köztisztviselőknek 

közre kell működniük. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ez is úgy működött, mint a rendeleteinknél. 

Reméljük, hogy lesz változás. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 

javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a köztisztviselők munkateljesítmény értékelését 

megalapozó önkormányzati célok meghatározását az előterjesztés szerint. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

138/2011 (XII. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

a köztisztviselők munkateljesítmény értékelését megalapozó önkormányzati célok 

meghatározásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő –testülete az önkormányzat 

kiemelt céljait az alábbiakban határozza meg: 

 

 1./ Átfogó célok- melyek az önkormányzat működtetésére vonatkoznak 

 

- Az önkormányzat ciklusprogramjában meghatározott gazdaság céloknak, 

éves költségvetési irányelveknek való megfelelés, kötelező feladatainak 

ellátásáról való gondoskodás, az önkormányzati beruházások, fejlesztések 

terén a pénzügyi lehetőségek, pályázatok felkutatása, hatékony 

kihasználása, a célok törvényes és gazdaságos megvalósítása. 
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- Az önkormányzati források gyarapításának elősegítése, racionális 

felhasználása és a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb 

felhasználásának megvalósítása. 

- A település jövőképének tudatos alakítása. 

- Az önkormányzati feladatok ellátására létrejött társulások munkájában 

való hatékony részvétel. 

 

 2./ Tevékenységi célok –melyek a település fejlődésének ösztönzésére 

vonatkoznak 

 

- településrendezés, utak, árkok építése, karbantartása, a település 

környezeti és közterületi állapotának rendszeres figyelemmel kísérése 

- foglalkoztatás növelésének elősegítése 

- közszolgáltatások színvonalának emelése 

- a hatósági- és közigazgatási ügyintézés ügyfélcentrikus jellegének 

erősítése 

 

 

 3./ Funkcionális célok- melyek az önkormányzat eredményes működését 

szolgálják 

 

- eredményes vagyongazdálkodás, a célszerűségi, hatékonysági és 

takarékossági szempontok figyelembevételével 

- a 2012. évi költségvetési koncepcióról szóló határozatban foglaltak 

végrehajtása 

- működési feltételek biztosítása, intézmények gazdaságos működtetése 

- Helyi bevételek, befizetési kötelezettségek fokozott, folyamatos 

figyelemmel kísérése, hatékonyságának javítása. 

- Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok előkészítése és 

összeállítása. 

 

 

 4./ Esetei célok- esetenként, meghatározott időpontban időszerűvé váló 

feladatok, melyek teljesítéséhez közérdek fűződik 

 

- Önkormányzat működését befolyásoló jogszabályok és 

jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, széles körű tájékoztatás 

- A vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek korrekt 

tájékoztatása, fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők 

pontos betartása. 

- Az elnyert pályázatok megvalósításában való aktív részvétel. (előkészítés, 

beruházás, elszámolás stb.) 

- Helyi rendeletek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása 

- Ellenőrzések után felmerült kifogások kijavítása 

 

 A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a meghatározott célok 

ismeretében a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit írja elő. 

 

 Határidő: 2012. 01. 31. 

 Felelős: dr. Hanák Mária jegyző 
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9. 

Egyebek 

 

Sárosd, Új utca területén található közmű átadása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: megküldte a Fejérvíz Zrt. az Új utca területén 

található közmű átadására vonatkozó megállapodást. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel az Új utca területén található 

közmű átadására vonatkozó megállapodás elfogadását, valamint a polgármester 

felhatalmazását az aláírására. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

139/2011 (XII. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Sárosd, Új utca területén található közmű átadásáról 

 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosd Új utca 

területén található közmű Fejérvíz Zrt-nek történő tulajdonba adásról dönt.  

 Felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti megállapodás 

aláírására.  

 

 Határidő: 2011. december 23. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Állati hulladékok elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatási szerződés 

módosítása 
 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az ATEV-vel van szerződésünk évek óta állati 

hulladékok elszállítására és kezelésére vonatkozóan. Éves átalánydíjat fizetünk. Amennyiben 

igénybe vesszük a szolgáltatást, akkor az átalánydíjat levonják a szállítási költségből. Az 

árakban történik változás a korábbiakhoz képest. 2009. óta nem változtattak a díjon. Egy-két 

éve vettük igénybe a szolgáltatást, amikor a dögkútnál talált állati maradványokat kellett 

elszállíttatnunk. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: 60 kg súly alatti állati hulladékot el lehet ásni a kertben. Ha 

nincs ilyen szerződése az önkormányzatnak, akkor horrorisztikus az ára az elszállításnak. Ez 

tűnik a legolcsóbb megoldásnak. Ha valakinek elhullik egy nagyobb állata, amit bejelent, az 
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önkormányzat pedig intézkedik az elszállításáról, nyilván, amit ki kell fizetnie, azt kifizeti a 

lakos. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Hantossal együtt volt állati hulladék lerakóhely. Ezt 

felszámoltatta velünk az ÁNTSZ, ezért lett megkötve ez a szerződés. Ezzel kapcsolatban van-

e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel az állati hulladékok 

elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítását. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

140/2011 (XII. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Állati hulladékok elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatási szerződés 

módosításáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt állati hulladék elszállítására vonatkozó 

szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 

 Az előterjesztésben szereplő díjakat elfogadja, és a Szolgáltatási szerződés 2. 

sz. melléklete szerinti díjtételeket 2012. január 1. napjától alkalmazza. 

 

 Határidő: határozat megküldésére ATEV részére 2011. december 23. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Föld-Víz-Ép Kft. kérelme 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Föld-Víz-Ép Kft. a székhelyét Budapestre tette át. 

Sárosdon telephelye van, és a Hantosi u. 9. sz. alatti épületben két helyiséget bérel. 

Szeretnének még két helyiséget bérelni, amire árajánlatot kérnek, és némi átalakításokat 

végeznének.  

 

Pleizer Lajos képviselő: saját költségükre végeznék az átalakításokat? 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: igen, amit le akarnak lakni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Foglalkozzunk a kérelemmel, vagy várjunk? 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: tisztázzuk ezt az árajánlat kérést. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: a bérleti díj meg van határozva, azon nem tudunk 

módosítani. 20-25 m
2
 az irodák nagysága. Úgy gondolom azért kérnek árajánlatot tőlünk, 

mert korábban a bútorzatot is bérelték, melyre időközben nem tartottak igényt, de a bérleti 

szerződésben változtatás nem történt. Az átalakítás előtt meg kell nézni, hogy milyen a 

tartószerkezet. Arra, hogy ott csempés vizesblokk legyen, nem igazán van szükségünk. Más, 

pl. padozat az épület értékét növeli.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: hatalmazzuk fel a Polgármester Asszonyt, hogy ezt járja 

körbe. Ha van az épületben két olyan helyiség, amit eddig nem használtunk és fűtik, akkor 

annyival kevesebb az önkormányzat költsége. Nyilván amit ők akarnak felújítást végezni nem 

abba a kategóriába esik, mint az állagmegőrzés. Ők komfortosabbá akarják tenni a 

helyiségeket.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: tehát az a javaslat, hogy beszéljem meg velük a 

részleteket, és tájékoztassalak benneteket a következő ülésen. Ezzel kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel javaslatot. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

141/2011 (XII. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A Föld-Víz-Ép Kft. kérelméről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Föld Víz Ép Kft 

Tsz Iroda átalakítására vonatkozó kérelmét megtárgyalta, az erről szóló 

döntést a következő testületi üléséig elnapolja. 

 Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Kft 

ügyvezetőjével és kérje az átalakításra vonatkozó elképzelések részletezését. 

 A tárgyalás eredményéről a képviselő-testület soron következő ülésén adjon 

tájékoztatást. 

 

 Határidő: 2012. januári testületi ülés 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Korlátlift felülvizsgálatára vonatkozó szerződés módosítása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Marton Szakértő Kft-vel van szerződésünk a II. 

orvosi rendelőnél lévő korlátlift éves felülvizsgálatára. Egy évben kétszer végeznek 

felülvizsgálatot, és az éves díj 47.760 Ft-ra módosulna. Kötelező a korlátlift felülvizsgálat. 
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Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem 

fel a szerződés módosítás elfogadását és aláírását. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

142/2011 (XII. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Korlátlift felülvizsgálatára vonatkozó szerződés módosításáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Marton Szakértő Kft (1116 Budapest Tétényi u. 128/B.) emelő-berendezések 

időszakos biztonsági felülvizsgálatára vonatkozó szerződés módosításra tett 

javaslatát . 

 Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti 

tatalommal a szerződésmódosítást aláírja. 

 

 Határidő: 2011. december 23. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a rendőrség kimutatását az elkövetett 

bűncselekményekről tájékoztatásul küldtük ki. Még 2005-ben kértük a hivatal melletti épület 

bontási engedélyét. Mivel az engedély a lejárathoz közel volt, ezért az Építésügyi Hatóság 

kérte a bejelentést a munka elvégzéséről. Ezt megküldtük és erre érkezett egy tájékoztatás, 

hogy a lebontott épület földhivatali törléséhez az általuk kiállított hatósági bizonyítvány 

szükséges, amelyet 20 E Ft befizetési után helyszíni szemle után kiadnak. Majd megrendeljük 

a helyszíni szemlét. 

A Művelődési Bizottság támogatta Barzsó Alexander versenyzését. Részt vett Kazahsztánban 

a szkander világbajnokságon, ahol két kategóriában indult, az egyikben V., a másikban VI. 

helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményhez! 

A Sárosdi Sakk Egyesület bejegyzésre került.  

3 vagy 4 hónappal ezelőtt kiküldtem a Bogyaréttel kötendő testvér települési megállapodás 

tervezetet. Átküldjem még egyszer, hogy elolvassátok? A bogyaréti Polgármester Asszony 

érdeklődésére azt válaszoltam, hogy a hivatalos megkötésre csak jövő nyáron kerülhet sor, 

amikor jönnek a Sárosd Napokra, ahol ünnepélyes keretek között írnánk alá a megállapodást. 

Egyetértetek a Bogyaréttel kötendő testvér települési megállapodással? 

 

A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett a Bogyaréttel kötendő testvér 

települési megállapodással. 
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A múlt héten Székesfehérváron a Művelődési Házban volt egy előadás az Esterházy családról. 

Ezen részt vett Mészáros Lajos, aki elmondta, hogy nagyon jó volt az előadás, és lehetne-e 

lehetőséget teremteni arra, hogy Sárosdon is elhangozzon. Ő sem tudta, hogy jövőre lesz a 

250. évfordulója Sárosd újra betelepítésének. Azt válaszoltam, hogy mindenképpen 

felvesszük a kapcsolatot az előadóval ez ügyben. 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  

A Képviselő-testület a szakács állásra érkezett pályázatokból 4 pályázatot elutasított. 

A Képviselő-testület döntött a településgondnok béremeléséről. 

 

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 Pleizer Lajos 

 hitelesítő hitelesítő 

 

 

 


