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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 2-án 

tartott közmeghallgatásáról 

 

Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 Mrázik Sándor alpolgármester 

 Pleizer Lajos képviselő 

 Takács Istvánné képviselő 

 Végh László képviselő 

 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 

 

Hiányzik:  Telek László képviselő 

 

Meghívottak: dr. Hanák Mária jegyző 

 

 7 fő helyi lakos 

 

Az ülés megnyitása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 

képviselő-testület határozatképes. A meghívóban szereplő napirenden kívül van-e valakinek 

egyéb javaslata? Nincs. 

 

A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi tevékenységéről 

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről, a helyi adók felhasználásáról, a 

településfejlesztést érintő, 2012. évre tervezett fontosabb munkálatokról 

 

3./ Egyebek. 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor 

alpolgármestert és Pleizer Lajos képviselő-testületi tagokat javasolom.  

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igennel elfogadta. 
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1. 

Tájékozató az önkormányzat 2011. évi tevékenységéről 

 

 

Lehotainé Kovács Kára polgármester: Néhány szót szólnék a 2011. évi költségvetésünkről 

és annak végrehajtásáról. 2011. évben az államtól kapott bevételek 167.972 e Ft-t tettek ki, a 

teljes költségvetésünk pedig 330.011 e Ft volt. A költségvetés elkészítésekor már eleve voltak 

olyan tételek, melyek realizálódásának kevés esélyt adtunk. Ilyen volt pl. a lakásértékesítés, 

ahol is a betervezett 15 millió Ft-ból 3 millió Ft realizálódott, mégpedig az ÖNO 

értékesítéséből. Terveztünk 20 millió Ft fejlesztési hitelt is, de ezt nem vettük igénybe Ez az 

óvoda felújításához és a sportöltöző építésének költségeihez kellett volna. Az óvoda 

felújításához a helyi vállalkozótól kedvezőbb árajánlatot kaptunk, mint ami az eredeti 

kalkuláció volt, hitelt pedig a Pénzügyi Alaptól vettünk fel, 8 millió Ft-t kaptunk, 

kamatmentesen, három éves futamidőre. A sportöltöző megépítése elmaradt, reméljük ebben 

az évben sikerül ezt megvalósítani.  

Ha az előbb elmondottakat az idei költségvetésnél nem vesszük figyelembe, akkor a 2011. évi 

és a 2012. évi költségvetés lényegében azonos összegű. Ebből következik, hogy nagyon-

nagyon takarékosan kell gazdálkodnunk ahhoz, hogy a kötelező feladatainkat el tudjuk látni. 

Igyekeztünk minden területen spórolni: áramot az MVM Partnertől veszünk, ami lényegesen 

kedvezőbb, mint az E-on tarifája. A Sárvíz Kistérség alkalmazta 2011. szeptemberéig a 

művelődésszervezőt, mióta elment úgy próbáljuk ellátni a feladatot, hogy 

közmunkaprogramban részt vetőt alkalmazunk. Ugyan így tettünk az óvodai, iskolai konyha, 

a takarítás valamint a településőrök vonatkozásában is. Itt a legrosszabb esetben 10 hónapon 

keresztül 70 %-os támogatást kaptunk bérre és járulékokra. 4 órás foglalkoztatás esetén 95 %-

os volt a támogatás. 

Néhány számadattal is szeretném érzékeltetni a 2011. év kiadásit. A képviselők lemondtak a 

tiszteletdíjukról, helyette un. képviselői keretet állapítottunk meg, ami 840 e Ft/fő/év összegű 

volt. A képviselők ezen összegnek csak egy részét használták fel, azt is az általuk fontosnak 

ítélt célok támogatására. A képviselői keretből felajánlott összegekből vásároltuk pl. a Ford 

Transit teherautót, amire már igen nagy szüksége volt a településnek. Nagy segítséget jelent a 

közfoglalkoztatásnál. A képviselői keretből támogattunk civil szervezeteket (pl. Horgász 

Egyesület, Sakk Egyesület), támogattuk a helyi alkotók munkáinak kiállítására szolgáló 

helyiség kialakítását, tárlók készítését. 

Két fontos fejlesztési beruházás is megvalósult: az egyik az óvoda felújítása. 2010-ben 

nyertük el erre a pályázati támogatást, összesen 12 millió Ft-t. Mivel pályázati igényünket a 

minisztérium módosította, az elnyert összeg az óvoda régi szárnyának felújítására volt 

elegendő. Itt teljes födém és tetőcsere történt. A pályázati támogatást az önkormányzat 10 

millió Ft-tal egészítette ki, melyet a Pénzügyi Alaptól kapott hitel és az ÖNO épületének 

értékesítése fedezett.  

A másik nagy beruházás a játszótér építése volt, mely közel 10 millió Ft kiadást jelentett. Ezt 

két forrásból fedeztük: EMVA III. tengely pályázatán a Vidékfejlesztési Minisztérium 

támogatásával, az önrészt pedig a Nemzeti Horizont Alapítványtól kaptuk, ez 2,1 millió Ft 

volt.  

Szeretném még elmondani, hogy 37.030 e Ft-t fordítottunk segélyezésre, ebből az állami 

támogatás 31.195 e Ft volt. Ez az összeg magában foglalja az aktív korúak támogatását 

(rendszeres segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) időskorúak támogatását, az ápolási 

díjat. Magában foglalja a lakásfenntartási támogatást, az óvodáztatási támogatást, a 

gyermekvédelmi kedvezményt is.  

Közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól 9.124 e Ft-t kaptunk, melyben a rövid és hosszú 

távú foglalkoztatás is szerepel. 
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Támogatás nélküli, vagyis teljes egészében önkormányzati forrásból kifizetett segély 1.961 e 

Ft. Ebben szerepel a temetési segély, a köztemetés, a méltányossági közgyógyellátás, a 

rendkívüli segély valamint a továbbtanulók támogatására a Bursa Hungarica 

ösztöndíjpályázat. 

A két nagy beruházáson kívül be tudunk számolni azért kisebb volumenű fejlesztésekről is: 

megpróbáltuk az útjainkat rendbe tenni (pl.. Magtár felé vezető út, Rajk László utca, Árpád 

utca, Béke utca és nagyobb mértékben a Hársfa utca). Vásároltunk fűkaszát a 

közmunkapályázat keretében. Az iskola, óvoda konyhája új eszközökkel gyarapodott.  

Az alapfeladatunk közé tartozó oktatás, nevelés feladatot társulásban látjuk el, Seregélyessel. 

Az állami normatíva felett 75 millió Ft-t utaltunk 2011. évben a társulásnak, plusz 12 millió 

Ft-ba kerül a működtetés, a közüzemi díjak. Társulás nélkül azonban kb. 15 millió Ft pluszt 

kellene hozzátenni a közüzemi díjakon kívül.  

Kiadást jelentett az ügyelet finanszírozása. A normatíván kívül lakosságarányosan elosztva 

3.389 e Ft-t fordítottunk erre. Mivel az I. orvosi körzetben jelenleg hosszabb ideje betöltetlen 

álláshely van a TB finanszírozás egyre kevesebb, 40 %-al csökkent augusztus 1-től. A TB 6,8 

milliójához mi 1 millió Ft-t tettünk hozzá. 

 

Ennyit szerettem volna elmondani a 2011. évi munkánkról, a működésről. Ha valakinek 

kérdése ,észrevétele van, kérem jelezze. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

 

 

2. 

Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről, a helyi adók felhasználásáról, a 

településfejlesztést érintő, 2012. évre tervezett fontosabb munkálatokról 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a 2012. évi költségvetés még csak tervezetként áll 

rendelkezésre, és e kapcsán igyekszünk megismertetni a lakossággal, hogy mi mindenre van 

lehetőség, milyen bevételek vannak, és milyen kiadásokat tervezünk.  

Az állami bevételek kb. megegyeznek a tavalyiakkal, illetve összességében 360e Ft-tal több 

mint az előző évben volt. Egyes tételek: személyi jövedelemadóból ebben az évben 

109,485.712 Ft várható, a szociális juttatásokra pedig 18.801.801 M Ft. Többlet várható a 

települési önkormányzat feladatellátására 360e Ft-tal, így az 13.835.304 Ft. A foglalkoztatást 

helyettesítő támogatások kiegészítésére 25.916.000 Ft, lakott külterülettel kapcsolatos 

feladatokra 237.692 Ft. Állami bevételek összesen: 168.277.000 Ft. 

Az önkormányzat saját bevételeinek többségét a két adó teszi ki. Gépjárműadóból a 

tavalyihoz hasonló összeget várunk ebben az évben is, 14,6 millió Ft-t terveztünk. Iparűzési 

adó bevételünk 23,4 millió Ft. A TB-től átvett pénzeszközökről pontos adatot nem tudunk, 

ennek oka az I. sz. háziorvosi körzet önkormányzat általi fenntartása. Annak függvényében 

várható változás, hogy be tudjuk-e tölteni az álláshelyet, akkor növekedhet a bevétel, a 

kiadásban pedig nem lesz változás. Ha az állást nem tudjuk betölteni, akkor a kiadásoknak 

csak egy részét fedezi a körzetre kapott összeg.  

Az önkormányzati épületek és telkek értékesítésével évek óta próbálkozunk, ezeknek sajnos 

elég kicsi a valószínűsége. Ebben az évben nem is terveztünk be csak 2 db telekértékesítést.  

A bevételeket, kiadásokat figyelembe véve, az idén is szükség lesz a folyószámla hitelre, ami 

30 millió Ft volt. Bízunk benne, hogy meg tudjuk újítani.  
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Az önkormányzatnak vannak még bevételei a lakbérekből, közterület használatból, 

földbérletekből, étkezési térítési díjakból, amelyek 50 millió Ft-ra tehetők. Az önkormányzat 

teljes bevételét 288, 255 millió Ft- nagyságban tervezzük.  

Magasak lesznek a kiadások ebben az évben is, hiszen emelkedett az áfa 2 %-kal, illetve 

minden közüzemi díj, legalább 4,2 %-kal. A közoktatási intézmények működését továbbra is 

Seregélyessel társulásban kívánjuk ellátni. 2012. évben a normatívákból Seregélyes és a 

Kistérség a sárosdi intézményekre kb 102 M Ft –ot tud lehívni. A két intézmény kiadásai 

növekedni fognak, ezért a saját bevételekből nagyobb összeggel kell kiegészíteni, várhatóan 

70 M Ft feletti összeggel. A közüzemi díjak, a konyhák működtetése szintén jelentős 

kiadással jár.  

Az óvoda esetében ez 19,5 M Ft, ebből a közüzemi díjak 5 M Ft-ot tesznek ki. Az iskola 

esetében a rezsiköltség, az étkezés, a dolgozók bére, kb. 31 M Ft, ebből 10 M Ft a 

rezsiköltség, 800.000 Ft pedig a tornateremre felvett hitel kamata  

Az önkormányzati igazgatás kiadásai a másik nagy tétel. Az önkormányzat dolgozóinak a 

bére, a rendszergazda, a Kisbíró, a könyvvizsgálat, a biztosítási díjak, irodaszerek, 

tisztítószerek stb. 50,5 M Ft-ot tesznek ki. A háziorvosi szolgálatnál számolhatunk azzal, 

hogy esetleg betöltésre kerül az I. orvosi körzetben az üres álláshely. A háziorvos, az 

asszisztens bére, illetve az mindkét rendelő rezsiköltsége összesen 11 M Ft. Ebből az orvosi 

ügyeletre a jelenlegi ismereteink szerint 3,4 M Ft-ot kell átadni. Védőnői Szolgálat 

költségvetése 6,9 M Ft, a Művelődési Házé 6,5 M Ft, benne van a közkincs hitel kamata, ami 

680 e Ft. Ez az összeg év végén visszatérül. A könyvtár költségvetése 3,6 M Ft, a közvilágítás 

4 M Ft. Ezek a kötelezően ellátandó feladatai az önkormányzatnak. Ehhez jön a 

községgazdálkodás, amelyben bent van a közterületek rendben tartása is, a temető fenntartása, 

a 12 lakásos bérház költsége, ami 8,4 M Ft-ot tesz ki. A rendszeres szociális segély, a bérpótló 

juttatás, az ápolási díj, az időskorúak járadéka 32,154 M Ft. Ennek egy részét, 18-20 M Ft 

körüli összeget a bevételek között is szerepeltethetjük. 2,5 M Ft-ot tesznek ki az átmeneti 

segélyek, a köztemetés, temetési segély, közgyógyellátás. Ebből a legnagyobb tétel a 

köztemetés, hiszen ha nincs az elhunytnak hozzátartozója, akkor az önkormányzat feladata a 

temetési költségek viselése. Ez zömmel a szociális otthonban elhunytakra vonatkozik. Ennek 

egy része visszatérül, amikor a hagyatéki eljárás lezárul, de ez áthúzódhat a következő évre is.  

Vannak meglévő hiteleink. Az útfelújításra felvett 40 M Ft tőketörlesztése ebben az évben  

5 M Ft, a kamat kb. 1,5 M Ft lesz. A tornaterem építésére felvett hitelnél 1,120 M Ft 

tőketörlesztés, a kamat 800 E Ft lesz. A Közkincs hitel törlesztő részlete, amiből a 

Művelődési Ház felújítása történt, 1.160.000 Ft. Ennek a kamatát az állam átvállalta, azt csak 

meg kell előlegezni. Az óvoda felújításhoz 2011-ben a Pénzügyi Alaptól felvett kölcsön ez 

évi törlesztése 2,066 M Ft. Ez a hitel kamatmentes. Ezen kívül van a 30 M Ft 

folyószámlahitel, amit áprilisban vissza kell fizetni, amit reméljük, utána újból meg lehet 

újítani. A kamattal együtt, és ha a bérek kifizetéséhez kell kérni munkabérhitelt, akkor ez kb. 

35 M Ft-ot tesz ki a költségvetésben.  

A fejlesztések tekintetében a legfontosabb az Új utcai ivóvízhálózat kiépítésének befejezése, 

várhatóan 3,2 M Ft, valamint a községi sportöltöző felújítása. Erre a Sportklub nyert 8 M Ft 

pályázati támogatást, de várhatóan 14 M Ft-ba kerül az egész beruházás. A hiányzó 6 M Ft –

ot az önkormányzat vállalta. 

A Takarékszövetkezettől az óvodáig a járda felújítását közmunka pályázattal próbáljuk 

megoldani. Hosszú évek óta próbálunk a faluközpont felújítására megoldást találni. Sajnos 

semmi remény nincs arra, hogy ezt meg tudjuk lépni, ennek azonban nem csak a pénzhiány az 

oka, hanem az is, a terület nem az önkormányzaté, hogy csak a Magyar Közút pályázhat. 

Négy pályázatot nyújtottunk be a START Közmunkaprogram által kiírt támogatás 

elnyerésére: a már említett járda, utak rendbetételére, a téli közfoglalkoztatásra, a külterületi 

mezőgazdasági utak, árkok rendbetételére, valamint az illegális szemétlerakó helyek 
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felszámolására. Ezzel mintegy 40 ember foglalkoztatására lesz lehetőség 100 %-os 

támogatással. 

Minimális lehetősége van arra az önkormányzatnak, hogy a sárosdi civil szervezeteket 

támogassuk. Az előző évihez képest semmivel sem tudunk több támogatást nyújtani. Amiben 

tudunk a segítségükre leszünk.  

Az I. orvosi körzetben az álláshelyet meghirdette az önkormányzat, február 10-ig lehet 

pályázni. Bízunk benne, hogy sikeres lesz a pályázat. Nem is az önkormányzat anyagi 

kiadásai csökkennének, hanem annak az 1200-1300 lakosnak, akinek a kártyája ott van, 

tudnánk jobb ellátást biztosítani. 

 

Az önkormányzatok nagy változás előtt állnak: 2013. január 1.-től megalakulnak a járási 

hivatalok, amik a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatokat veszik át. A 

Kormányhivatalok közigazgatási szervei lesznek. Átveszik az oktatási feladatokat is, az 

óvodai ellátás azonban nálunk marad. A feladatellátáshoz szükséges vagyon átadásának 

folyamata még képlékeny. Mi annyiban vagyunk szerencsések, hogy a 2000 fő feletti 

településeken megmaradhatnak az önálló hivatalok.  

Bizonyára olvastak róla, hogy Sárosd a tervezet szerint a Székesfehérvári Járáshoz tartozna. E 

témában a képviselő-testületi ülésen megfogalmaztuk azon igényünket, hogy szeretnénk, ha 

az abai járás létrejöhetne. Ez az igénye még rajtunk kívül a jelenlegi kistérséghez tarozó 

legtöbb településnek is. Igényünket határozatba foglaltuk és a társadalmi egyeztetés keretében 

megküldtük a minisztériumba, valamint jártunk a Kormányhivatalban dr. Dorkota Lajos 

Kormánymegbízott Úrnál is. A járások kérdésében február 10-e után tudnak többet mondani, 

amikor a társadalmi egyeztetésre beérkezett észrevételeket összesítik. Akkor egy újabb 

megbeszélésre van reményünk.  

 

Ennyiben szerettem volna tájékoztatást adni a 2012. évi költségvetésről, a terveinkről. Várom 

a kéréseket. 

 

 

Sallay Lászlóné: Említette a Polgármester Asszony azt, hogy a közmunkaprogram keretében 

sor kerülhet a járdák felújítására. Pontosan melyik járdákról lenne szó? Nagy probléma a 

faluközpontban áll a víz, erre is jó lenne megoldást találni. Szeretném kérni, hogy a volt 

KTSZ melletti járdaszakaszt az ágaktól, a bokroktól tisztítsa meg az önkormányzat, vagy 

hívja fel a tulajdonos figyelmét erre, mert a járdán nem lehet közlekedni. Szeretném még 

megkérdezni, hogy a kanálison átívelő híd felújítását nem tervezték-e?  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: A Start Közmunkaprogram keretében 

mindenképpen szeretnénk felújítani a faluközpontban lévő járdát az iskolától a postáig 

valamint az üzletektől az óvodáig, kultúrházig tartó járdát, és a Hantosi úton lévő 

járdaszakaszt. Minden évben megpróbáljuk levágatni a kilógó gallyakat, de ez sem a mi 

területünk. A faluközpontban lévő, a Vagyonkezelőhöz tartozó üzletek előtt lévő területet is 

mi kaszáljuk, de kiszámlázzuk. A kanális feletti híddal kapcsolatosan már megkerestünk 

szakembert és kértünk árajánlatot is a költségvetés tárgyalásánál is gondoltunk erre. Sajnos a 

faluközpontban a vízelvezetésre nem tudunk egyelőre megoldást. Az úttal együtt lehet 

megoldani a problémát, ami a Közúthoz tartozik, pályázni csak a Közúttal együtt tudnánk, ha 

a kiírásnak megfelelünk, saját forrásunk pedig nincs. Erre a szakaszra már 2005 óta van az 

önkormányzatnak érvényes építési engedélye. 

Fábián Józsefné: Jó érzés látni, hogy a településen- ha lassú ütemben is- de folyik felújítás: 

megszépülnek a középületek, a közterületek. Szeretném kérdezni, hogy a költségek 

csökkentése érdekében foglalkozott-e a testület a jelenlegi fűtési rendszerek kiváltásával. 
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Gondolok pl. a Művelődési Házra, ahol még konvektorok vannak, vagy a már említett 

sportöltöző esetében már korszerű, alternatív fűtési rendszer kiépítésére.  

Szóba jöhetne az is, hogy az Önkormányzat hozzon létre vállalkozást, pl. a járdákhoz tudnánk 

térkövet gyártani, sőt a kapacitást úgy kialakítani, hogy értékesíteni is tudjunk. Van-e 

lehetőség arra,- az étkezési kiadások csökkentése érdekében- hogy a helyben termelt 

zöldségeket a konyhák átvegyék? Tudomásom szerint a most érettségiző diákoknak önkéntes 

munkát kell végezniük. Gondolt-e az önkormányzat arra, hogy a Sárosdról járó 

középiskolásoknak biztosítson ilyen munkát? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megpróbálok sorban válaszolni a feltett kérdésekre. 

Igen, a képviselő-testületi ülésen is szóba került már egy önkormányzati vállalkozás 

létrehozása. A feltételeinek még utána kell járni. A járdák felújítását eredetileg mi is térkővel 

képzeltük el, de ennek a költségvetése közel 10 millió Ft lett volna, a pályázaton nyerhető 

támogatás pedig max. 3 millió Ft. Ebből az összegből még azt a berendezést sem tudtuk volna 

megvenni, amivel a térkövet tudtuk volna készíteni.  

Az intézményeink fűtéskorszerűsítése is állandó téma a testületi üléseken. Az iskola kazánjai 

a legrosszabbak, itt azonban- mivel a homlokzata főútra néz- korlátozottak a lehetőségek. Az 

orvosi rendelőnél megvalósítható lenne a pelletes fűtés. Az iskolánál és az óvodánál 

gondolkodtunk napkollektorban is a melegvíz ellátására, de felújításkor nem fért bele a 

költségvetésbe, utána meg nem volt pályázati lehetőség. Valamint az önrész is kemény dió, 

nincs forrása az önkormányzatnak, a hitelnek meg feltételei vannak. Az óvodánál, a hivatalnál 

volt felújítás - radiátorcsere, a radiátorokra szerelhető hőfokszabályozó, kondenzációs kazán 

beépítése. Sajnos a művelődési háznál a felújításkor nem volt erre elég a forrás. Fontosabbnak 

tartottuk akkor a villanyhálózat cseréjét, a hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét. Sok helyen 

foglalkoznak ezzel a témával. Az országgyűlési képviselőnk is kért adatokat az intézmények 

fűtésszámláiról illetve a berendezésekről, én itt 4 intézményt jelöltem meg. Talán lehetőség 

lesz arra, hogy a régi szeméttelep felszámolása után azon a területen energiafüvet termeljünk. 

Ehhez azonban idő kell.  

A középiskolások foglalkoztatásán még nem gondolkoztunk. Azt viszont el tudnánk képzelni, 

hogy a felső tagozatos diákjaink a tavaszi időszakban virágpalántát neveljenek és a 

településen abból virágosítsunk, szépítsük a közterületeket.  Ezt már többször jeleztem is az 

iskola felé. 

 

Fábián Józsefné: Mit jelent az un. vetőmagprogram? Ezt nem tudja mindenki megcsinálni, 

talán jó lenne hozzá valamilyen képzést is biztosítani.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: A részvételi demokrácia keretében, a civil 

egyetemen hallhattunk erről a programról. Ezt a magisztrátus szervezné. Lenne is igény 

néhány családnál, de ők jelenleg nem tudják feltörni az eddig műveletlen területeiket. Talán 

helyi vállalkozók tudnának ebben segíteni. A Start munkaprogram keretében lehetett volna 

erre pályázni, de féltünk, hogy a kialakított területeket nem tudjuk megvédeni.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: El tudom fogadni a diákok foglalkoztatását és azt is, hogy a 

helyben előállított termékeket használjuk fel. El kell mondani azonban, hogy ehhez a 

feladathoz nincsenek meg az eszközeink. Mindig máshová kellett a pénz, más feladat került 

előtérbe. A közmunkaprogram teljesítéséhez már nagy szükség volt valamilyen 

szállítóeszközre, de sajnos, amiről álmodtunk nem tudtuk beszerezni. Erre a kisteherautóra 

volt lehetőségünk, de azt hiszem óriási segítség ez is. Meg kell még említenem azt is, hogy 

sajnos az a tapasztalat, hogy közösségi munkában nem szívesen vesznek részt az emberek. 

Kevés az olyan ember, aki ért is ezekhez a dolgokhoz. Aki van, az előbb-utóbb el tud 
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helyezkedi, mert megtalálja a helyét máshol. Tehát, mint mondtam se eszköz, se ember illetve 

ráadásul még bért sem tudunk hozzárendelni, mert nincs miből.  

Szeretném még elmondani, hogy a sportöltöző 14 milliós költségvetésében a gépészet nincs 

benne. Itt már olyan feltételek vannak, hogy nagyon nehéz megfelelni.  

Sok mindenre gondoltunk, amivel bevételt lehetne növelni. Valószínűleg nem leszünk 

népszerűek attól sem, ha bevezetésre kerül az ebadó.  

 

Lehotainé Kovács Kára polgármester: Igen, így van. A képviselő-testület egyelőre 3.000 

Ft/eb/év összegre gondolt, ebben az összegben benne van a kötelezően beültetendő chip is. 

Újra az önkormányzat feladata lesz az ebnyilvántartás vezetése is, így azoknál, akik nem 

fizetnek, illetve nem ültetik be a chipet lesz lehetőség szankcióra is.  

 

Sallay Lászlóné: Az tudható-e hogy a településen mekkora a munkanélküliség?  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jelenleg mintegy 200 fő regisztrált munkanélküliről 

tudunk. 60-70 fő kap az önkormányzattól támogatást. Sajnos van közöttük diplomás is, 

pályakezdő és sok a női munkanélküli. Jó lenne a településre hozni olyan munkahelyet, ahol a 

kisgyermekes illetve képzetlen nők tudnak dolgozni.  

 

Kovács Lászlóné: Az Alföldön megoldották ezt. Van olyan település ahol a munkanélküli 

nőknek is baltát kell fogniuk és a kanálisparton 8 órában csihatagot vágniuk, azért hogy 

támogatás kaphassanak. Igaz, ott nincs kisebbség. Itt miért nem lehet ezt bevezetni?  

 

Sallay Lászlóné: sajnálatos, hogy a faluközpont ilyen lepusztult állapotban van. 

Tulajdonképpen nincs is. Nem lett volna szabad azokat a bódékat odaengedni, nincsenek fák, 

virágok, nincs egy szabad tér. 

 

A lakosság részéről más hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

 

 

3. 

Egyebek 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: A X. Sárosd Napokra a Leader keretében adtunk be 

pályázatot, melyről szeptemberben hoztunk is határozatot. Akkor a támogatás összegét nettó 

2,4 millió Ft-ban jelöltük meg. Kérik, hogy módosítsuk úgy az igényt, hogy a határozatban 

szerepeljen a nettó igény, az áfa és a bruttó összeg is.  

Kérem a képviselő-testületet, hogy a 86/2011.(IX. 15.) sz. határozatunkat e szerint módosítsa. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

 

6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

14/2012. (II. 02.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A X. Sárosd Napok című projekt megvalósításának támogatására benyújtandó 

pályázatról szóló 86/2011. (IX. 15.) sz. határozat módosításáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 86/2011.(IX. 15.) 

sz. határozatást az alábbiak szerint módosítja:  

- „A rendezvények, szabadidős programok szervezési feltételeinek javítása 

célterülethez kapcsolódó „ X. Sárosd Napok című projekt megvalósításának 

támogatására nettó 1.806.865 Ft,+451.716 Ft ÁFA mindösszesen 2.258.581 Ft 

támogatást igényel. 

 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító határozatot a Sárvíz Helyi 

Közösségnek küldje meg. 

 

 Határidő: 2012. február 14. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

 

 

 

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 

 


