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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július-én tartott 

rendkívüli üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 
 Mrázik Sándor alpolgármester 

 Takács Istvánné képviselő 

 Telek László képviselő 

 Végh László képviselő 

 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 

 Zsigmondné Kovács Margit képviselő 

 

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző 

 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 

 

 

Távol: 

 Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Az ülés megnyitása 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, 

hogy a képviselő-testület határozatképes. Polgármester Asszony a szabadságát tölti. Azért 

kellett összehívni a rendkívüli testületi ülést, mert a focipályán pályázatból megvalósítandó 

beruházásokhoz az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak, a hozzájárulása szükséges.  

Az ismertetett napirenden kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nincs. Szavazásra teszem 

fel a napirendi pontokat. 

 

 

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

 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Sportclub sportpályán megvalósítandó beruházásokkal kapcsolatos kérelme. 

 

2./ Egyebek. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és Véningerné 

Bognár Krisztina képviselő-testületi tagokat javasolom.  

 

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

Sportclub sportpályán megvalósítandó beruházásokkal kapcsolatos kérelme 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: az Aranylabda Alapítvány –Sárbogárd (Székesfehérvár, 

Várkörút 4.) a támogatási igazolás feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására 

irányuló eljárást kezdeményezett a Magyar Labdarúgó Szövetségnél 105x68 méteres műfüves 

nagypálya, Labdafogó Háló, Világítás, Élőfüves nagypálya csak fűcsere, Öntözőrendszer, 

Kútfúrás felújítására, valamint Öltöző és kiszolgáló létesítmény építésére. Az Alapítványt 

hiánypótlásra szólították fel, amelyet 15 napon belül kell teljesítenie. A hiánypótlás keretében 

be kell csatolni az ingatlanról szóló tulajdoni lapokat, a tulajdonos hozzájárulását a 

beruházásról, valamint a beruházás bekerülési költségét tartalmazó, a Magyar Állam javára 

bejegyzendő jelzálogjoghoz való hozzájárulást. A beruházás összköltsége mintegy 

347.705.940 Ft. Ezen kívül az önkormányzatnak anyagi eszközökkel hozzájárulnia nem kell. 

Kérem a Képviselő-testületet támogassa a beruházás megvalósítását a nyilatkozatok 

megadásával. 

 

Végh László képviselő: az elmondott feltételekkel támogatandónak ítélem meg az 

elképzelést, javaslom a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazzuk fel a Polgármestert a 

nyilatkozatok megtételére.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: szavazásra teszem fel az ismertetett beruházásokhoz való 

hozzájárulást.  

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

96/2012 (VII. 09.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

sportpályán beruházások elvégzéséhez hozzájárulásról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

a Nagyközségi Sportclub Sárosd az önkormányzat tulajdonát képező 970/7 és 

970/6 hrsz-ú, természetben Sárosd, Hantosi út 30. szám alatt lévő sportpályán 

a következő beruházásokat elvégezze: 

- 105x68 méteres műfüves nagypálya építése, 

- öltöző és kiszolgáló létesítmények építése 

- élőfüves nagypálya fűcseréje, 

- műfüves pálya világítása,  

- kútfúrás. 
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 A beruházást az Aranylabda Alapítvány-Sárbogárd (7000 Sárbogárd, 

Berzsenyi u. 12.) valósítja meg. 

 Felhatalmazza a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat megtételére. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: szavazásra teszem fel a Magyar Állam javára bejegyzendő 

jelzálogjoghoz való hozzájárulás megadását. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

97/2012 (VII. 09.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

jelzálogjog bejegyzéséről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

az önkormányzat tulajdonában lévő 970/6 és 970/7 hrsz-ú, természetben 

Sárosd, Hantosi út 30. szám alatt lévő ingatlanára a Nagyközségi Sportclub 

Sárosd által megvalósított beruházás elkészülését követően az ingatlan-

nyilvántartásba a Magyar Állam javára 347.705.940 Ft erejéig jelzálogjog 

kerüljön bejegyzésre, melynek időtartama 15 év. 

Felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

 

 

2. 

Egyebek 

 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: Polgármester Asszony megkért, hogy tájékoztassalak 

benneteket, hogy az óvodai konyhán lévő szakács a szünet után nagy valószínűséggel 

felmond. Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy a még rendelkezésre álló időben 

gondolkozzunk el azon, hogyan töltsük be a megüresedő álláshelyet, illetve betöltsük-e 

egyáltalán. Írjunk-e ki pályázatot, vagy megoldjuk a helyi, végzettséggel rendelkező 

alkalmazásával, vagy beiskolázással. 
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Végh László képviselő: el kellene gondolkodni azon, hogy be legyen-e töltve a megüresedő 

álláshely, vagy a két konyha (óvodai, iskolai) összevonásával, vagy más létszám 

racionalizálással megoldható lenne a kérdés. Már korábban is felvetődött a testületben a két 

önálló konyha üzemeltetésének létjogosultsága. 

 

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

ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 Mrázik Sándor dr. Hanák Mária 

alpolgármester jegyző 

 

 

 

 

 

Takács Istvánné Véningerné Bognár Krisztina 

  hitelesítő hitelesítő 

 


