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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én 

tartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 Takács Istvánné képviselő 

 Telek László képviselő 

 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 

 Zsigmondné Kovács Margit képviselő 

 

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző 

 Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány 

 Erdélyi Imre KMB 

 Kovács Tibor Orbán Polgárőr Egyesület elnöke 

 Szakmány István helyi lakos 

 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 

 

Távol: 

 Mrázik Sándor alpolgármester 

 Végh László képviselő 

 

 

 

 

Az ülés megnyitása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Mrázik Sándor alpolgármester és 

Végh László képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A meghívóban szereplő 

napirenden kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a napirendi 

pontokat. 

 

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

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Képviselő eskütétele, bizottsági tag megválasztása. 

 

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról. 

 

3./ Sárbogárdi Rendőrkapitányság, Polgárőrség tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről. 

 

4./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
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5./ Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat módosítása. 

 

6./ 2011. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőri jelentés. 

 

7./ 2012. évi környezetvédelmi feladatok meghatározása. 

 

8./ Aktuális ügyek 

- Dunaújvárosi Vizitársulattal kötendő szerződés 

- Pályázati lehetőségek 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és 

Telek László képviselő-testületi tagokat javasolom.  

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 4 igennel, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

1. 

Képviselő eskütétele, bizottsági tag megválasztása 

 

 

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

képviselő-testületet, 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 Pleizer Lajos 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 258 - jelölt 

Zsigmondné Kovács Margit Sárosd, Dózsa Gy. u. 25. szám alatti lakos. A Választási 

Bizottság nevében felkértem, tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy jelölését elfogadja-

e. Zsigmondné Kovács Margit a nyilatkozatát írásban megtette, e szerint a jelölést elfogadja, a 

képviselői esküt leteszi. Felkérem Polgármester Asszonyt, hogy a jelölttől az esküt vegye ki. 

 

 

Zsigmondné Kovács Margit letette az esküt.  

 

(Az aláírt eskü a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Moór Ferenc HVB elnöke: gratulálok, és átadom a megbízólevelet.  
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszönjük szépen a Választási Bizottság munkáját. 

Zsigmondné Kovács Margitnak sikeres elkövetkezendő éveket kívánok. 

 

Moór Ferenc a HVB elnöke távozott az ülésről. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Pleizer Lajos képviselő lemondása kapcsán több 

bizottságban is változásokra van szükség ahhoz, hogy a bizottságok továbbra is működni 

tudjanak. Megkérdezem Zsigmondné Kovács Margit képviselőtől, hogy hozzájárul-e, hogy 

nyílt ülésen tárgyaljunk a bizottsági tagságról? 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: igen. A Pénzügyi és a Szociális Bizottságban 

dolgoztam 4 ciklusban és ott szeretnék most is. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Pleizer Lajos a Pénzügyi Bizottságnak és az 

Ügyrendi Bizottságnak volt a tagja. Ha így elfogadod és a testület is, akkor ebben a két 

bizottságban kellene tevékenykedni. 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: igen. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Pénzügyi Bizottság tagjának aki elfogadja 

Zsigmondné Kovács Margit képviselőt, 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 

 

48/2012 (IV. 19.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, 

Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottság tagjának Zsigmondné Kovács 

Margit képviselőt- megválasztotta. 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az Ügyrendi Bizottság tagjának aki elfogadja 

Zsigmondné Kovács Margit képviselőt, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

49/2012 (IV. 19.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi 

Bizottság tagjának Zsigmondné Kovács Margit képviselőt- megválasztotta. 

 

 

 

2. 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamit tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Megyei Közgyűlés Elnökének a kérésére 

megküldtük a település fejlesztési terveit, illetve kiegészítésként kérték még az elmúlt 5 év 

pályázatait.  

A Munkaügyi Központtól a téli közfoglalkoztatási szerződés módosítását kértük, mert február 

1-től március 31-ig szólt a szerződés, de csak február 7-től kezdődött a közfoglalkoztatás, és 

minimum 2 hónapos foglalkoztatás kell. Tegnap megérkezett a szerződésmódosítás. 

A játszótéri pályázatnál az MVH a támogatás lehívásához hiánypótlást kért, ami folyamatban 

van. A másik Leaderes pályázatnál – Sárosd Napok - ismét hiánypótlást kaptunk, amit 

teljesítettünk.  

A térfigyelő kamerák elhelyezésére benyújtottuk a BM pályázatot, amelynél szintén kértek 

tőlünk hiánypótlást. Fényképpel kell illusztrálni, hogy hova akarjuk tenni a kamerákat.  

A Somogyi Józsefnével folyó perünk lezáródott a Sárbogárdi Bíróságon. A tárgyalás napján 

az ügyvéd megküldte, hogy elállnak a per továbbfolytatásától. Az Önkormányzatot képviselő 

ügyvédnek kifizetésre került a díja.  

Amikor a Sárosdi Magisztrátus beszámolója volt beszéltünk arról, hogy van a Jegenyesoron 

két önkormányzati telek, amit átadhatnánk a Sárosdért Egyesületnek, hogy hasznosítsák. Én 

erre megadtam az engedélyt, és szeretném, ha utólag jóváhagyná a testület. Egyelőre erre az 

évre adnánk térítésmentesen használatba, és meglátjuk, hogy jó gazda módjára használják-e és 

majd meg lehet hosszabbítani. Aki azzal egyetért, hogy a Sárosdért Egyesületnek adjuk át a 

két Jegenyesori telket térítésmentesen használatra erre az évre, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

50/2012 (IV. 19.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Jegenyesoron lévő ingatlanok a Sárosdért Egyesület részére ingyenesen használatba 

adásáról 

 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában 

lévő 1183 hrsz-ú 2417 m
2
 területű valamint a 1184 hrsz-ú, 1957 m

2
 területű 

beépítetlen terület besorolású, természetben Sárosd, Jegenyesor lévő 

ingatlanokat a Sárosdért Egyesület részére, 1 éves időtartamra 

(mezőgazdasági év) ingyenesen használatba adja. 

 

 Határidő: szerződés elkészítésére: 2012. május 15. 

 Felelős: dr. HanákMária jegyző 

     Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: tavaly ősszel beszélt a testület a Bácskai Atya 

temetési költségének átvállalásáról. A számla nem érkezett meg az előző évben, most március 

elején a testületi ülés után küldték meg. Az összeg 411 E Ft, ami átutalásra került a zirci 

rendnek és ezt kellene utólag jóváhagyni, illetve minek a terhére legyen a kifizetés, mert a 

költségvetésbe nem lett betervezve. Mrázik Sándor alpolgármester részéről elhangzott, hogy 

esetleg a képviselői keretből a képviselők, ha úgy gondolják, hogy valamekkora összeggel 

hozzájárulnak és a fennmaradó összeget a tartalék terhére meg lehet oldani.  

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: a Római Katolikus Egyháztól nem lehetne a 

töredékét kérni? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: mint Sárosd Díszpolgárának a temetését vállaltuk 

ugyanúgy, mint a nővérkének. Azóta eltelt 8 év és emelkedtek az árak. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: 50 E Ft-tal támogatom költséget a képviselői 

keretem terhére. 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: én is 50 E Ft-tal támogatom.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a költségkeretem felét felajánlom erre, és akkor így 

200 E Ft. 

 

Telek László képviselő: 50 E Ft-tal én is támogatom a képviselői keretemből. 

 

Takács Istvánné képviselő: én is 50 E Ft-ot felajánlok a képviselői keretemből. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha lesz különbség a felajánlott összegek és a 

temetési költség között, akkor a tartalékból lesz kifizetve. Köszönöm a felajánlását 

mindenkinek.  
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Szeretném megköszönni Takács Istvánné képviselőnek a kitartását, hogy nem hagyta, hogy 

lebeszéljük arról, hogy elkészüljön a kézműves kiállítás. Nagyon szép lett és a segítőidnek is 

köszönöm a munkáját.  

Az I. orvosi rendelőnél nem működött az ott lévő EKG, amit még a László doktornő hagyott 

itt, amit az önkormányzattól vett át. Adtak árajánlatot, amiről megkérdeztelek benneteket, és 

megrendeltük. 240 E Ft+ÁFA volt az EKG, amit már be is üzemeltek. 

Van-e valakinek kérdése, véleménye javaslata a tájékoztatóval és a beszámolóval 

kapcsolatban? Nincs. Aki a tájékoztatót a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja, 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 

 

51/2012 (IV. 19.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatóról és a lejárt határidejű 

határozatokról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két 

ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  

 

 

 

3. 

Sárbogárdi Rendőrkapitányság tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: A beszámolót mindenki megkapta. A kapitány urat 

kérdezném, hogy lenne-e kiegészíteni valója a beszámolóhoz, vagy várja a kérdéseket? 

 

Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány: Köszönöm a meghívást. Az eddigi évek 

gyakorlatának megfelelően próbáltunk olyan beszámolót készíteni, ami a települést érintő 

összes rendőri tevékenységet tartalmazza. Szóbeli kiegészítést pontosan ezért nem tennék. Ha 

van kérdés, ami nem derül ki a beszámolóból, vagy pluszt jelent, akkor válaszolok.  

 

Takács Istvánné képviselő: az iskola nevében kérdezem, hogy a tanév elején kaptunk Öntől 

egy levelet, amiben felajánlották, hogy a diákjaink részére milyen előadásokat tartanának. Mi 

elküldtük a kérésünket, Erdélyi Imrével beszéltünk róla, hogy egyelőre nem rendelkeznek 

olyan személyi feltétellel, hogy ezeket az előadásokat meg tudnák tartani. Mikor kerülhet sor 

erre? 
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Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány: volt egy bűnmegelőzési előadó, aki kérte az 

áthelyezését. Ha ilyen igény van, akkor keresünk megoldást rá. Olyan mértékben, mint ahogy 

igénylik nem tudunk, de próbálunk eljutni az iskolákba. Ezért kérjük, hogy ne 1-1 osztály, 

hanem nagyobb csoportok vegyenek részt az előadásokon. Ha szólnak, konkrét időpontot 

egyeztetünk, próbáljuk teljesíteni. Fontosnak tartjuk ezt mi is. Több programunk is van, ami 

kisgyerekekkel foglalkozik, mert már egész fiatal korban el kell kezdeni foglalkozni a 

gyerekekkel. Nem rendőri szempontból, hanem a rendőröket, mint embereket ismerjék meg, 

tudják azt, ha valami éri őket kihez fordulhatnak, és bizalommal forduljanak hozzájuk. 

 

Takács Istvánné képviselő: mi a februári időszakot jelöltük meg a levelünkben. Az alsó 

tagozatosok részére közlekedés, az érzelmek, érzések kifejezése, a családon belüli erőszak 

témában. Az 5-6. osztályosok részére a média hatása, a reklámok befolyásoló szerepe, a 

számítógépes játékok témában. A 7. osztályosok részére a legális, illegális drog témában. A 8. 

osztályosok részére a barátválasztás, a bandák nyomása, a csoportos erőszak. 

 

Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány: ennyi témakörben nem lehet előadást 

tartani. Megpróbálom ezt megnézni, a megyei főkapitánysággal felvenni a kapcsolatot. Ott 

vannak ilyen előadók.  

 

Takács Istvánné képviselő: jó volt a DADA program. 

 

Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány: mi kiképeztünk erre egy személyt, de 

elhagyta a kapitányságot. A DADA program egy nagyon kötött program. Kérek egy kis 

türelmet az időpontok egyeztetésében. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: tavaly egy fórumon beszélgettünk, és azzal a 

kéréssel fordultak hozzánk, hogy esetleg népszerűsítsük a bűnmegelőzéshez tartozó 

szórólapokat és egyéb anyagot. A helyi újságunkban ez megjelenhet, továbbra is várjuk ezt az 

anyagot. A korábban küldött anyagot a településőreink segítségével kiközvetítettük a lakosság 

felé. 

 

Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány: ez előkészítés alatt van és rövid időn belül 

ők jelezni fognak az összes ilyen anyaggal, és hogy milyen módon lehet a lakosság részére 

hozzáférhetővé tenni. Köszönöm szépen az eddigi segítséget is. 

 

Takács Istvánné képviselő: megkérném a Kapitány Urat a kollégák nevében, hogyha volna 

szíves annak utánanézni, hogy milyen úton-módon fékezhetjük meg a szülőket, akik a 

személyiségi jogainkban sértenek bennünket. 

 

Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány: vannak kialakult gyakorlati helyzetek a 

kapitányságon. Ha ez az igény felvetődik, tudjuk biztosítani a hátteret. Amikor megjelenünk, 

sokszor szembesülünk azzal, hogy azt mondják, hogy nem igazán akarok erről beszélni, nem 

tudok semmit. Ha megvan a határozott elképzelés, akkor jövünk, a nyugodt munkavégzés 

miatt. 

 

Takács Istvánné képviselő: jó, akkor megbeszéljük a kollégákkal. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a térfigyelő kamerákra beadtuk a pályázatot, 

reméljük, hogy eredményes lesz. Hasonló rendszer lenne kiépítve mint Sárkeresztúron és 
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Kálozon. A négy bejövő utunk végénél, vagy közelében helyeznénk el egyelőre és majd 

meglátjuk hogyan tovább. 

 

Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány: most már a gyakorlatban is tudjuk, hogy 

milyen hatása van. Ezeken a településeken jóval kevesebb események vannak, és tényszerű. 

Egy visszatartó hatása van. Azt nem tudjuk, hogy mennyivel, de érezzük a napi feladatellátás 

során, hogy kevesebb. A másik hatása, amikor nyilvánvalóan jogsértés történik, és a kamera 

észleli, nem biztos, hogy az eseményt észleli, a bizonyításban is nagyon hatékonyan tudtuk 

alkalmazni, használni. A rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodást kell kötni erre 

az önkormányzattal. Nekünk kidolgozott rendszerünk van az adatkezelés szabályosságára, 

bármilyen ügyben tudjuk ezeket a felvételeket szabályszerűen továbbítani. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ezeket a kamerákat egyik településen sem 

próbálták tönkretenni, vagy nem is lehetséges ez?  

 

Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány: általában a kivitelező cégek szokták 

ajánlani, hogy hogyan érdemes kiépíteni. A rendőrkapitányság területén nem tudunk olyan 

esetről, hogy a kamerákat megrongálták volna. Egyedül Tamásiban volt ilyen eset. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése véleménye, javaslata? Nincs. Aki a rendőrségi beszámolót elfogadja, és 

megköszönjük a gyakori ittlétüket és Erdélyi Imre munkáját is, 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 

 

52/2012 (IV. 19.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A Rendőrség beszámolójáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta és 

elfogadta Sárosd Nagyközség közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót. 

Megköszöni a Rendőrkapitányságnak a 2011. évi munkáját. 

 Felhívja a Polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Sárbogárdi 

Rendőrkapitányt a határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

 Határidő: 2012. május 15. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
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Polgárőrség tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Polgárőrségben lényegesen kevesebben végzik a 

munkát, mint jó pár évvel ezelőtt. Nagyon jó lenne, ha ki tudnánk közösen találni valamit, 

hogy be tudnánk még többeket bevonni. Köszönöm szépen a munkátokat, mert valóban 

bármikor kérünk benneteket, rendelkezésre álltok. 

 

Kovács Tibor Orbán a Polgárőr Egyesület elnöke: a 2000 Ft-os tagdíjra sokan azt 

mondják, hogy nekem kell fizetni, hogy ott lehessek? Aki most polgárőr akar lenni, már 

vizsgázniuk kell. Nem kell menniük sehová, Előttünk kell vizsgázni. 

 

Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány: szeretném megköszönni a segítségüket. A 

téli időszakban a nagy hidegben volt egy akciónk, remélem, hogy tudunk ugyanúgy együtt 

dolgozni a továbbiakban is. Sokan tévedésben vannak, miről szól a polgárőrség. Egy 

társadalmi szervezet és valóban a saját szabadidejük terhére. Ez egy áldozatkész munka. Amit 

viszont nagyon érdemes megfontolni és minden itt lakónak elgondolni, hogy esetleg vesz-e 

részt ebben a tevékenységben. A 2000 Ft-ot az egyesület határozza meg. Az új jogszabály 

változás szerint az ilyen fajta tevékenység a polgárok számára kizárólag a polgárőrség 

keretében valósulhat meg. Nagyobb követelmények vannak, természetesen mi ebben 

partnerek vagyunk. Csak néhány jelenségre hívnám fel a figyelmet. A különböző 

településeken az önkormányzatok, a polgárőrségek összefogtak, természetesen velünk 

együttműködve, hogy a közrend, a közbiztonság javuljon. Ha valahol nem sikerül 

mozgósítani ennek érdekében, akkor lemarad az a település. Érzékelik ezt a mozgást. Mi ezen 

helyben is próbáltunk segíteni. Van egy olyan elképzelés, hogy a rendőrség mellett meg kell 

jelenni a civil társadalomnak, az önkormányzatoknak. Kvázi önkormányzati rendőrségről van 

szó. Ha ebben gondolkozunk, lesznek olyan települések, akik létrehozzák és lesznek, akik 

nem. Ebbe a polgárőrségnek nagyon komoly szerepe van. Ezt az egyedi helyzetet ki kell 

használni, amit a polgárőri tagság kínál. Kérem a testülettől, hogy akinek van lehetősége 

tényleg próbálja meg propagálni a polgárőrség munkáját. Ebben nagyon nagy tartalékok 

vannak. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszönöm a Polgárőrségnek a munkáját. Bízom 

benne, hogy tudunk ezután is jól együttműködni. Ha tudunk, akkor felajánljuk a 

segítségünket, az anyagit nem igazán ígérem. Van-e valakinek egyéb kérdése, véleménye, 

javaslata? Nincs. Aki elfogadja a beszámolót és megköszönjük a Polgárőrség 2011. évi 

tevékenységét.  

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

53/2012 (IV. 19.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A Polgárőr Egyesület beszámolójáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta és 

elfogadja a Polgárőrség Sárosd Nagyközség közbiztonsági helyzetéről szóló 

tájékoztatóját. Megköszöni a Polgárőrség 2011. évi tevékenységét. 

 Felhívja a Polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Polgárőrséget 

a határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

 Határidő: 2012. május 15. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: feltehetjük a honlapunkra a beszámolót? 

 

Dr. Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendőrkapitány: igen, közérdekű adatokat tartalmaz, nincs 

semmi akadálya. 

 

Dr. Ozsváth Zsolt Sárbogárdi Rendőrkapitány, Erdélyi Imre KMB, Kovács Tibor Orbán a 

Polgárőr Egyesület elnöke távozott az ülésről. 

 

 

 

 

4. 

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az anyagot mindenki megkapta. A tavalyi év során 

mindig tájékoztattunk benneteket, hogy hol tartunk. Tudtuk azt, hogy amit beterveztünk 

bevételt, annak egy része nem lesz meg.  

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: amit tavaly jól átrágtunk. 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: megbízható és valós képet ad a beszámoló, azt írja a 

könyvvizsgáló is. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, véleménye, javaslata? Aki a beszámolót, illetve a 2011. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület minősített többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi rendeletet alkotta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

6/2012 (IV. 20.) számú 

 

R E N D E LE T E 

 

Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 

 

5. 

2011. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőri jelentés 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: A belső ellenőri éves összefoglaló jelentést 

mindenki megkapta. A jelentés a tavalyi vizsgálataik alapján született meg. Az szerepel a 

jelentésben, hogy nem biztosított az önkormányzati vagyon védelme. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: ott van mellette, hogy azért, mert nincs kész a leltár. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ez az idén is elmaradt, tényleg meg kell csinálni a 

leltározást mindkét konyha esetén. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ez azt jelenti, hogy december 31-én le kellene 

leltározni, hogy mi van a konyhákban? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a leltárt elvégezték az élelmezésvezetők, nekünk azt 

kellene megnézni, hogy az eszközök, berendezések, gépek megvannak-e. Azt látni, hogy 

megvannak. 

 

Takács Istvánné képviselő: a 4. oldalon szerepel, hogy a gazdálkodási jogkörök jogosultjait 

nem pontosították. A felelősség kérdése nem meghatározott, veszteség érheti az 

önkormányzatot. Ez mit jelent? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: le van szabályozva, hogy ki az ellenőr, az 

utalványozó. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: azóta elkészült a szabályzat. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a 4. oldalon az 5. pont megállapítja, hogy az 

ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó 

cselekményt nem tárt fel. Tavaly a testület elfogadta az intézkedési tervet, amit a Jegyző 

Asszony készített. 

 

Takács Istvánné képviselő: ha tartósan hiányzik valaki, akkor le kell szabályozni és név 

szerint újat kell helyette megnevezni, aki a pénzügyeket rendezi. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: mindenkinek van párja, hogy ki-kivel írhat alá és ez bent van a 

szabályzatban. Most már két szabályzat kell, külön az önkormányzatnál és külön a 

Polgármesteri Hivatalnál. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: előre meg kell kérdezni, hogy milyen névre kell 

kérni a számlát, ha a képviselői keretből vásároltok. 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: mindenkinek kellett külön számlát nyitni. Az 

önkormányzat kapja az állami támogatást, és ha valakinek kell pénzösszeg, akkor át van 

utalva a számlájára, ha van előirányzat és pénz. Házipénztára csak a Polgármesteri Hivatalnak 

van.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 

Nincs. Aki elfogadja az összefoglaló jelentést 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 

 

54/2012 (IV. 19.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

2011. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőri jelentésről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évre 

vonatkozó összefoglaló belső ellenőri jelentést az előterjesztés szerinti 

tartalommal – elfogadja. 

 Felhívja a jegyzőt, hogy a Vincent Auditor Kft-t a képviselő-testület 

döntéséről a határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

 Határidő: 2012. 05. 15. 

 Felelős: dr. Hanák Mária jegyző 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs távozott az ülésről. 

 

 

6. 

Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat módosítása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: egyrészt azt kellett módosítani, hogy ne csak 

földkábellel lehessen vinni az elektromos áramot. Az Agrospic Kft. szeretett volna bővíteni a 

Seregélyesi úton, amihez minimális változtatásra volt szükség. A szántóknál 20 ha-nál kisebb 

terület nem lehetett korábban, és most le lett szabályozva, hogy kisebbre is lehet.  

A módosítási eljárás most zajlott le. 

 

Telek László képviselő: ez a módosítás valamennyibe kerül, és arról volt szó korábban, hogy 

ezt a 3-4 fő fizeti közösen, akik a módosítást kérték. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: az árajánlat itt volt a testület előtt, amit elfogadtunk.  

 

Takács Istvánné képviselő: úgy hangzott el korábban, hogy ők vállalják a költségeket, csak 

módosítsuk a rendeletet. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: csak az Agrospic Kft. által kért módosítás nem 

érinti a lakosságot, a többi igen. Beszéltünk róla, de lehet, hogy csak bizottsági ülésen és a 

testület nem tette hozzá a módosításra adott árajánlat elfogadásakor, hogy milyen 

költségmegoszlásban. Valószínűleg fog érkezni egy újabb módosítási kérelem. 2010-ben felül 

kellett volna vizsgálni a HÉSZ-t, ami 1,5 M Ft lett volna. Azt mondtuk, hogy ezt a módosítást 

majd betudjuk felülvizsgálatnak is. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 

javaslata? Nincs. Aki egyetért a Helyi Építési Szabályzat módosításával az előterjesztés 

szerint, 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 

 

7/2012 (IV. 20.) önkormányzati rendelete 

 

a többször módosított 11/2005.(X.1.) rendelettel elfogadott 

 

Helyi Építési Szabályzat módosításáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 

 

 

7. 

2012. évi környezetvédelmi feladatok meghatározása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Sárosd-Seregélyes vízfolyás karbantartása 

kikerült a feladatok közül, mert a Vízügyi Igazgatóság elkezdte a munkát. Október vagy 

november végéig 5 közmunkás végzi a takarítást. A Dunaújvárosi Vízi Társulat is alkalmaz 

közmunkásokat, akik azokat a feladatokat végzik el külterületen, amelyek nem szerepelnek a 

Start munkaprogramunkban.  

 

Takács Istvánné képviselő: a gesztenye fasornál szó volt róla, hogy pótoljuk a fákat. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: jó néhány kiszáradt fát kivágott Imre József a télen, 

amit beszállítottak a Hivatal udvarára.  
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Takács Istvánné képviselő: voltam a gesztenyefasornál, és tényleg vannak kikelt gesztenyék. 

Ha nem éri őket olyan kár, a nyár folyamán akár azokkal is kipótolhatjuk a fasort. A 

Békaríkatónál elmaradt a téli nádvágás. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: 180 E Ft-ért vágták le tavaly ott a nádat és nem 

tudom, hogy az idén volt-e rá ennyi pénz? Ez nem vetődött fel, nem adott rá a testület 

utasítást. 

 

Takács Istvánné képviselő: amikor levágták a nádat, akkor úgy volt, hogy ő minden évben le 

fogja vágni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nem, csak azzal az egy alkalommal bíztuk meg a 

nádvágással. Itt nem lehet felégetni a nádat, mert lakott területen belül van. Ha úgy 

gondoljátok, akkor ki kell egészíteni, hogy az ősszel vagy a télen levágjuk a nádat.  

A környezetvédelmi tevékenységek meghatározásával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye, javaslata? Nincs. Aki elfogadja a határozati javaslatot az elhangzott 

kiegészítéssel, 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 

 

55/2012 (IV. 19.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

2012. évi környezetvédelmi tevékenységek meghatározásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évre 

kiemelt környezetvédelmi feladatának tartja: 

- a település közigazgatási területén a gyom- és parlagfű mentesítési 

tevékenység fokozott figyelemmel kísérését  

- a közterületek folyamatos rendben tartását 

- az illegális szemétlerakások felderítését, csökkentését (Start 

Munkaprogram keretében megkezdődött) 

- külterületi árkok, utak karbantartása (Start Munkaprogram keretében 

megkezdődött) 

- szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakításának kezdeményezését 

- Gesztenye fasor folyamatos karbantartása 

- Békaríkató karbantartása 

 

 Felhívja a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület határozatáról Sárosd 

Nagyközség lakosságát közzététel útján tájékoztassa. 

 

 Határidő: közzétételre: 2012. május 15. 

   egyebekben: folyamatos 

 Felelős: dr. Hanák Mária jegyző 
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8. 

Aktuális ügyek 

 

Dunaújvárosi Vízi Társulattal kötendő szerződés 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: küldött a Dunaújvárosi Vízi Társulat egy 

üzemeltetői szerződés tervezetet. Törvényben le van szabályozva, hogy nekünk kellene 

karbantartani a több km árkot, vagy pedig megbízhatjuk vele a Vízit Társulatot. A víziközmű 

hozzájárulás tavaly megszűnt, nincs miből megoldani a feladatot, de változott a törvény, és 

500 Ft/ha összeg hozzájárulást kell fizetni a földtulajdonosoknak, ha a közgyűlés 

megszavazza. A 10 ha alatti gazdáktól nem fogják kérni a hozzájárulást. Törvényi előírás, 

hogy azok a vízfolyások maradhatnak vízi társulati üzemeltetésben, amelyekre a vízi Társulat 

és a vízfolyás tulajdonosa üzemeltetői szerződést köt. Javaslom, hogy kössük meg ezt az 

üzemeltetői szerződést, ami a kanálisba folyó árkokra vonatkozik. Ezzel kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki elfogadja az Üzemeltetői Szerződést, 

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 

 

56/2012 (IV. 19.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

üzemeltetői szerződés kötéséről a Dunaújvárosi Vízi Társulattal 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 

mellékletét képező tartalommal üzemeltetői szerződést köt a Dunaújvárosi 

Vízi Társulattal (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30.) a vízgazdálkodásról 

szóló 2009. évi CXLIV. tv. szerint a Vízi Társulat  működési területén a 

társulat körébe tartozó önkormányzati tulajdonú közcélú vizek és 

vizilétesítmények üzemeltetésére. 

 Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a rendőrség kimutatását az elkövetett 

bűncselekményekről tájékoztatásul küldtük ki. A februári időszak gyalázatos volt, ezután 

rendelték ki a 3 járőrt és csökkent az elkövetések száma.  
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Az illegális szemétlerakók felszámolására benyújtott pályázatban szerepel konténer bérlés és 

szállítás. A Dészolg Kft. ajánlata arról az összegről szól, ami a pályázatban van.  

Tájékoztatásul küldtük ki a Vertikál Zrt-vel kötött Földhasználati Jogot Létesítő 

Megállapodást. Ez az adonyi hulladéklerakónak a bővítéséhez kell.  

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmét mindenki megkapta. Elmondtam az egyesület 

elnökének is, hogy az az épület át van adva 2002-től a Megyei Rendőrkapitányságnak. Az 

épület fenntartási költségét is a rendőrkapitányság fizeti. Vagy fel kell a szerződést bontani 

velük, vagy engedélyt kérni, hogy a lakást használhassa az egyesület. Ki fogják számlázni a 

rájuk eső közüzemi díjakat. A Megyei Rendőrkapitánysággal megnéztük a kisegítő iskolát és 

amennyiben igényt tartanak rá, akkor oda átmehet a rendőrőrs. Az egyesület kérelmének 

megtárgyalását addig el kell halasztani, amíg a rendőrkapitányság nem dönt ebben. Az 

önkormányzat a Dózsa utcai épület fenntartásába nem fog tudni besegíteni. Minimum 400 E 

Ft az éves gázszámlája.  

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: azért szeretne az egyesület itt egy tűzőrséget, mert 

az abai kistérségben is tűzőrségek lennének. Mivel Sárbogárdon, Dunaújvárosban és 

Székesfehérváron van tűzoltóság, és ha alkalmasnak tartják arra, itt lenne egy tűzőrség, ami a 

kisebb környezetben tudna segíteni, akkor ezt az állam támogatná, illetve lenne főállású 

tűzoltó alkalmazott. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: attól kezdve állami kézbe kerül az egész, nincs 

egyesület. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: januártól nem biztos, hogy ez úgy működne. Tehát 

lenne nekik egy épületük. 

 

Telek László képviselő: a tűzoltóautók be se férnek oda. Teljesen át kell alakítani ott 

mindent. 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: és ha a mellette lévő épületet ajánlanánk fel nekik? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az az épület lakásként funkcionál, lakások rossz 

állapotban vannak, azért vannak a lakók kiköltöztetve. Nekem is az az aggályom, hogy hova 

teszik az autókat. 

 

Telek László képviselő: ezt pontosítani kellene az egyesülettel.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a következő testületi ülésre meghívjuk az 

egyesületet. 

E-mailen küldtem ki tegnap a Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítását, amelyet 

április 30-ig minden testületnek meg kell tárgyalni. A módosítást dr. Szekerczés Anna 

készítette az új jogszabályoknak megfelelően.  

 

Takács Istvánné képviselő: a 4. számú mellékletben az iskolai nevelés kikerül a 

feladatkörből. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: azért, mert a munkaszervezetet és a társulási 

tanácsot külön kellett venni. Az egyiknél ki kellett venni, a másikba belekerült. 

 

Takács Istvánné képviselő: 6 évente vagy 3 évente kell felülvizsgálni?  



 18 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az SzMSzt-t is minden választás után felül kell 

vizsgálni, egyébként ha törvény miatt szükséges. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye, javaslata? Nincs. Aki egyetért a Kistérségi Társulás Megállapodásának 

előterjesztés szerinti módosításával, 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 

 

57/2012 (IV. 19.) számú 

 

H a t á r o z a t a  

 

többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról 

 
I.  

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete „a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – 

Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a „SÁRVÍZ” Többcélú 

Kistérségi Társulás Tácon, 2004. június 24.-napján kelt Társulási 

Megállapodásának VII. számú módosítását a határozat mellékletét képező 

tartalommal elfogadja. 

 Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 

aláírására. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Seregélyesi Közoktatási Központ igazgatói 

pályázatával kapcsolatban döntést kell hozni. Tegnap kaptuk meg az anyagot. A jelenlegi 

igazgatónak lejárt a mandátuma, ki kellett írni a pályázatot. Egyedül a jelenlegi 

intézményvezető pályázta meg. Januártól változások lesznek a közoktatásban, de nem lehet az 

intézmény igazgató nélkül. A sárosdi testületnek véleményezési joga van és erről kellene egy 

határozatot hozni. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. 

Aki egyetért azzal, hogy támogatja Sajtos József Tibor főigazgatóvá való megválasztását, 

kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 



 19 

 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

58/2012 (IV. 19.) számú 

 

H a t á r o z a t a  

 

a Seregélyesi Közoktatási Központ főigazgatójának kinevezéséről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a seregélyesi 

közoktatási intézményi társulásról szóló megállapodásban rögzített 

véleményezési jogkörével élve támogatja Sajtos József Tibor pályázó 

főigazgatóvá történő megválasztását. 

 Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Seregélyes 

Nagyközség Képviselő-testületét a határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: 5 évre kapja az igazgató a megbízatását. Ha 

időközben változás történik, akkor végkielégítést kell fizetni, Sárosdnak is. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: nem nekünk, hanem a jogutódnak. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha a társulás megszűnik, akkor nekünk nincs 

kötelezettségünk. Van egy társulási megállapodás. 

 

 

Pályázati lehetőségek 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: még a februári ülésen tájékoztattalak benneteket, 

hogy van egy pályázati lehetőség egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 

programokra, amelynek az anyagát is kiküldtem. A beadási határidőt meghosszabbították 

május 31-ig. Max. 5 település konzorciuma pályázhat. Kérdés, hogy benne legyünk, ne 

legyünk benne. 100 %-ban támogatott pályázat, de ez elsősorban egészségnevelési 

programokra, szűrővizsgálatokra vonatkozik. Meg kellene kérdezni, hogy esetleg a HPV 

oltást nem lehetne-e beletenni. Vannak benne olyan dolgok, amelyek elgondolkodtatnak 

bennünket, hogy belépjünk vagy ne. 20 M Ft-tal lehet számolni településenként. Be kell vonni 

a háziorvosokat is, mert meg kell határozni, hogy milyen szűréseket akarunk végezni, és 

ehhez tudni kell, hogy milyen betegségeket kellene szűrni. Kétéves ez a program és van 2-3 

év továbbviteli kötelezettség. 5 %-kal magasabb bérrel, mint amilyen korábban volt a 

programban résztvevőknek. Az a kérdés, hogy megtudjuk-e oldani a mi helyi 

szakembereinkkel. Jó lenne tudni mit szeretnénk, mert nagyon rövid az idő. Hol legyen az 

Egészségiroda, legyen-e egy helyen? Nálunk is felvetődött, hogy a volt pártház vagy az I. 

orvosi rendelőnél lévő lakás is jó lenne erre a célra.  

 

Telek László képviselő: egy hónap kevés erre. Mindenképpen be kell vonni az orvosokat. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: egy szociális helyzetértékelést el kell végezni.  

A pályázatot pályázatíróval kell megíratni.  

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ki lenne az 5 település? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Tác, Seregélyes, Sárkeresztúr, Sárosd és vagy Aba 

vagy Soponya. Foglalkozzunk-e vele, ez a kérdés? 

A komplex telep-programhoz egy Együttműködési Megállapodást kellett kötni a Türr István 

Képző és Kutató Intézettel. Ez a megállapodás másra is jó lesz. Ki kell alakítani egy olyan 

helyet, ahol biztosítani tudjuk a telepen élők mosási, tisztálkodási lehetőségét. Ez esetleg 

lehetne a volt Pártháznál, a régi Tanácsházánál, vagy a konditeremben. Egy személyt fel kell 

venni, aki felügyeli az ott tartózkodásokat. Képzést is kell betervezni férfiaknak és nőknek is. 

Miből fizetjük a költségeket? Esetleg a Komáromi utcában lévő egyik házat meg lehetni 

vásárolni erre a célra. Foglalkozzunk ezzel a pályázattal? 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ne. 

 

Telek László képviselő: foglalkozzunk vele. 

 

Takács Istvánné képviselő: foglalkozzunk vele. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ki lesz a megbízott, mert én ezt nem bírom 

felvállalni. Az építési beruházásokat, pályázatokat minden zokszó nélkül végigvittem, de az 

nem ilyen. Ki mondja meg, hogy mit akarunk? Ehhez kell egy team, aki leül és nekiáll. 

 

Telek László képviselő: van ilyen, ahol már működik? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: igen, Komlón. Most Sárkeresztúr dolgozza ki a 

programját. Fel lehet venni velük a kapcsolatot. Ők egy kodolányis tanár segítségét kérték. 

Májusban újból regisztrálni kell és augusztus 31-ig kell beadni a pályázatot. Ez egy kétéves 

program, és meg van határozva, hogy kiket kell kötelezően alkalmazni, pl. projektmenedzsert 

és felsőfokú végzettségű szociális szakembert, a pénzügyek bonyolítására felsőfokú 

végzettségű pénzügyi szakembert. 15 főnként felsőfokú végzettségű szociális munkásokat kell 

alkalmazni. Utófinanszírozott a program, de van előlegre lehetőség, a pályázati összeg 25 %-

a. Itt nincs továbbalkalmazási kötelezettség. Kellene vele foglalkozni, de nem tudjuk, hogy ki. 

Olyan embert nem hiszem, hogy fogunk találni, aki nekünk 3 hónapig dolgozik, és ha nyer a 

pályázat, akkor kapja meg a bérét, ha nem nyer, akkor nem kap semmit.  

 

Takács Istvánné képviselő: kérjük el azoktól, akik már pályáztak a pályázatot, és abból 

kiindulva el tudunk indulni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: erről majd meg kell győzni a lakosságot.  

Most bombáznak bennünket az energiatakarékos pályázattal. Egy cég az önkormányzat 

intézményeire vonatkozóan adott ajánlatot, ami 300 M Ft körüli összegről szól, ennek a 85 %-

át meg lehet szerezni támogatásként. Már van olyan bank, aki direkt erre szakosodott, 4-4,5 

%-os kamattal lehet felvenni erre hitelt.  

Kisebb volumennel is megkerestek bennünket. De ők csak az árammal foglalkoznak, nekünk 

viszont inkább a gázdíj a több. Majd küldenek árajánlatot. A pályázatba oda kell tenni, hogy 

honnét van az önrész. Gyakorlatilag a lehetőség adott, csak nincs az önrészre pénz. A 
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jelenlegi ÁHT és az önkormányzati törvény alapján a bevételeinknek az 50 %-áig 

vállalhatunk hitelt, abból kb. 10 M Ft le van kötve. Van 20 M Ft bevétel, akkor marad 10 M 

Ft. Mindenki gondolkodjon ezeken. Telek Lászlót megbízzuk azzal, hogy az energetikával 

kapcsolatos pályázatot nézze át. Ez a pályázati ablak most nyílik, ha ez elfogy, nem lehet 

tudni lesz-e még egy. Pénzünk nincs. 

 

Telek László képviselő: az önrészre nincs pályázat? Régen volt. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: régen igen. Biztos, hogy lesz megtakarítás az 

energián, azt nem tudom, hogy tényleg igaz-e, amit mondanak, és abból ki tudjuk fizetni a 

hitelt. 

A 12 lakásos bérházból kiköltözik Baráthné Csibrik Ildikó, és ő takarított eddig a házban. Egy 

másik ott lakó, Lukács Judit kéri, hogy őt bízzuk meg a takarítással. Átadjuk neki ezt a 

megbízást? 

 

A képviselő-testület 5 igennel, egyhangúlag egyetértett. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: megkeresték az önkormányzatot egy ún. dr. Card 

lehetőséggel, amit az egészségügy területén, sürgősségi területi betegellátás területén lehetne 

használni. 300-500 Ft között van a kártya ára, és ezzel egészségügyi intézményekben lehet 

kedvezményesen ellátáshoz jutni. A kártya tartalmazza a személy összeg adatát és 

betegségeit. Kérjünk egy bővebb felvilágosítást, mert nem egyértelmű a felhasználása. 

Barzsó István megküldte a Szkander verseny költségvetését, amely 62 E Ft-ról szól.  

A Művelődési Ház kondi termében július 14-én szeretnék megrendezni. 

 

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 

 

 

 

 

 

Takács Istvánné Telek László 

   hitelesítő hitelesítő 

 


