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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 21-én 

tartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 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 

 Tar Károlyné gazd. főmunkatárs 

 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Az ülés megnyitása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. A meghívóban szereplő napirenden 

kívül van-e valakinek egyéb javaslata? 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: az aktuális ügyekben szeretnék az alkotótáborral 

kapcsolatban szót kérni. 

 

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

elhangzottakkal kiegészítve. 

 

A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamit tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról. 

 

2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 

megvitatása, elfogadása. 

 

3./ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megvitatása, elfogadása. 

 

4./ Civil szervezetek önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatainak elbírálása. 

 

5./ Aktuális ügyek 

A./ Nagyközségi Sportclub által utófinanszírozott projekt végrehajtása érdekében felveendő 

hitelhez Sárosd Nagyközség Önkormányzatának készfizető kezesség vállalása. 
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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 7 igennel, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1. 

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

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a jelentést a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról mindenki megkapta. Megérkezett a Baptista Szeretetszolgálat által aláírt 

szerződés. Tegnap az intézményvezetők voltak egy tájékoztatón. Hallósy Péter, a Sárosdért 

Egyesület elnöke még nem volt bent aláírni a szerződést. Tájékoztatásul kaptátok meg  

Dr. Szekerczés Anna ügyvéd szerződését, és a számláját. Korábban arról döntöttünk, hogy a 

komplex telep program pályázattal foglalkozzunk. Áprilisban nem tudták beadni a 

pályázatukat a sárkeresztúriak. Keresett bennünket egy cég, hogy ők besegítenének a 

pályázatírásba. A pályázatban ezt el lehet számolni. Ma megkérdeztem őket, hogy 

gyakorlatilag mennyiért vennének részt ebben. Azt válaszolták, hogy nem kellene fizetni 

előre, de amennyiben a pályázat nem nyer, akkor 500 E Ft-ot kellene fizetni nekik. Június 

közepe van, és augusztus 31. a beadási határidő. Van-e valaki, aki az egész nyarát fel tudja 

áldozni, hogy ez a pályázat el tudjon készülni, illetve figyelembe kell venni, hogy a kollégák 

is el szeretnének menni szabadságra. A pályázatnak jövő tavasszal lesz eredményhirdetése és 

két év a magvalósítási időszak, ami a következő ciklusra esne. Ki az, aki be tudja vállalni, 

hogy a 2015-ben is részt akar venni ebben a munkában. A legproblémásabb kérdés a képzésen 

túl, hogy hova tegyük azt az épületet, amit ők fognak felújítani és hol lesz a fürdési és mosási 

lehetőség? 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: két év múlva mit csinálunk? Én most is 

aggályosnak tartom a fürdést és a mosást. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: igaz, hogy előleget adnak, de fél évet kell várni a 

támogatásra. Nehézkesen adnak az önkormányzatoknak hitelt, és saját forrásból biztos, hogy 

nem tudunk beleinvesztálni. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: arra nincs mód, hogy a programban részt vevők 

lakásaiban biztosítsunk fürdési és mosási lehetőséget? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nincs, önkormányzati tulajdonú ingatlannál kell 

biztosítani ezeket a lehetőségeket. A telepen is, a 80-as években épült házakban van 

fürdőszoba, bent van a víz a lakásban. A többség mosni is szokott. Le fogjuk őket szoktatni 

arról, hogy otthon mossanak még azt is, aki most ezt teszi. 

 

Takács Istvánné képviselő: én támogatom ezt a programot, de először várjuk meg, hogy 

van-e esetleg a közelben olyan település, akinél ez beindult.  
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: ez a program nagyon nagy pénz, ha valamit nem 

tudunk megvalósítani, akkor vissza kell fizetni. Az árajánlatot adó cégnek válaszoljuk azt, 

hogy a testület ezekkel a feltételekkel nem kívánja igénybe venni a közreműködésüket. 

Várjuk meg, hogy milyen tapasztalatok lesznek, és az alapján döntsünk, hogy a következő 

ilyen kiíráskor pályázunk-e. Van-e valakinek kérdése, véleménye javaslata ezzel 

kapcsolatban? Nincs. Aki azzal egyetért, hogy a komplex telep program pályázaton most nem 

kívánunk részt venni, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

6 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül 

1 tartózkodással 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

80/2012 (VI. 21.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

komplex telep programról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a komplex telep 

program pályázaton a jelenleg kiírt fordulóban nem kíván részt venni, a 

pályázati anyagot nem készíti el. 

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 

programokra kiírt pályázat beadási határidejét meghosszabbították július 13-ig. Meg kellene 

nevezni azt a személyt, aki a mi menedzsment tagunk lenne. Korábban már beszéltük róla, 

hogy Takács Istvánné képviselő ezt vállalná. A pályázatban csak Aba és Sárosd vesz részt. 

Olyan programokat jelentettünk le, amelyeket egyébként is megrendezünk. Ha elvállalja 

Takács Istvánné és a képviselők is támogatják, akkor ő lenne a projektmenedzsment tag.  

 

A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag elfogadta, hogy Takács Istvánné legyen a sárosdi 

projektmenedzsment tag. 

 

A Sárosd Napok szervezése folyamatban van.  

Az új törvény szerint a képviselő-testületnek kell hozzájárulnia a polgármester 

szabadságához. Július 9-i héten, illetve az augusztus 6-al kezdődő héten szeretnék 

szabadságra menni. 

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. 
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

81/2012 (VI. 21.) 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.  

 

 

 

2. 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 

megvitatása, elfogadása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az SZMSZ-ünk szerint a Pénzügyi Bizottságnak 

tárgyalnia kell az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

rendeletet. Átadom a szót a bizottság elnökének. 

 

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a testületnek 

elfogadásra a rendeletet az előterjesztés szerint azzal, hogy az önkormányzat üzletrészei is 

szerepeljenek, legyenek megnevezve, kerüljenek bele a rendeletbe. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: a 4. pontban a vagyonértékesítésnél a vagyonátruházás 

helyett adásvételt javasolnék beírni. Tudom, hogy mi a vagyonátruházás, de nekem 

egyértelműbb az adásvétel. Az értékbecslőnek a véleményét használjuk a vételár 

megállapításához, ez nem életszerű. Véleményem szerint az életszerűbb, hogy figyelembe 

vesszük az értékbecslő véleményét. 

 

dr. Hanák Mária jegyző: valóban köti a képviselő-testületet az értékesítésnél az értékbecslő 

által készített érték annyiban, hogy felfele eltérhet tőle, de lefele nem. Ha nem az értékbecslő 

által meghatározott forgalmi értéket vesszük figyelembe, fel kell vállalni, hogy a 

későbbiekben megkérdőjelezhetik a vagyongazdálkodással kapcsolatos döntésünket.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: az államnak elővásárlási joga van, ugyanígy a szántó 

területekre is. A 2013-as év lesz a bázisév, ami 2020-ig szabályozza a földalapú támogatást. A 

bérleti szerződésnél ez nagyon fontos. Pl. ha a szántó területet bérbe ad valakinek az 

önkormányzat, és az illető 2013-ban regisztrált földhasználó, akkor 2020-ig annak a 
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területnek a földalapú támogatása illeti meg, még akkor is, ha az önkormányzat visszaveszi 

tőle a földet. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha aktuálissá válik, akkor oda kell erre figyelni. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: a bérleti szerződésbe bele kell írni, hogy a földalapú 

támogatásról, a bázisjogról, a bérleti szerződés lejártakor le kell mondania. Módosítani kell a 

szerződéseket. A bázisjog adható, vehető. A rendelet-tervezet 9. § (7) teljesen egyetértek. Az 

SzMSz szerint a polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van, szeretném, ha ez 

belekerülne a rendeletbe. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az értékbecslésre vonatkozó javaslat alapján azt 

kellene beírni, hogy az értékbecslés figyelembe vételével. 

 

dr. Hanák Mária jegyző: vagy elég a mondat addig, hogy szerzi be. Az ajándék is 

vagyonátruházás, akkor azt is bele kell tenni. A 9. §-nál a tájékoztatási kötelezettséghez az 

kerülne bele, hogy a következő testületi ülésen tájékoztatja. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki ezekkel a kiegészítésekkel elfogadja a rendeletet, 

kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület minősített többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

9/2012. (VI. 22.) 

 

önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 

 

 

3. 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megvitatása, elfogadása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Jegyző Asszony előterjesztését mindenki 

megkapta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Nincs. Aki 

egyetért az előterjesztéssel, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
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egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

10/2012. (VI. 22.)  

 

önkormányzati rendelete 

 

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 

 

4. 

Civil szervezetek önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatainak elbírálása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: A Pénzügyi és Művelődési Bizottság együttes 

ülésén mindenki jelen volt, ott megvitattuk a beadott pályázatokat.  

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: mindkét bizottság javasolja, hogy a Polgárőrséget 

60 E Ft-tal, a Tűzoltó Egyesületet 340 E Ft-tal, a Sakk Egyesületet 150 E Ft-tal, a Sportclubot 

800 E Ft-tal támogassa az önkormányzat. Valamint a Sakk Egyesület 74.500 Ft kamatmentes 

kölcsönének egyik felét az idei évben december 15-ig, a másik felét 2013. december 15-ig 

kell visszafizetni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Polgárőrség 60 E Ft 

támogatásban részesüljön, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

82/2012 (VI. 21.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Polgárőr Egyesület támogatásáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr 

Egyesület Sárosd üzemanyagköltségéhez való hozzájárulásként 60.000 Ft 

támogatásban részesíti. 

 Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 Felhívja a Jegyzőt, hogy a támogatásról szóló döntést Sárosd Nagyközség 

Honlapján 60 napra tegye közzé. 

 

 Határidő: támogatási szerződés megkötésére: 2012. július 15.  

         Közzétételre: 2012. július 9. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

     dr. Hanák Mária jegyző 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Sakk Egyesület 150 E Ft 

támogatásban részesüljön, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

83/2012 (VI. 21.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Sárosdi Sakk Egyesület támogatásáról 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárosdi Sakk 

Egyesület működési kiadásainak (nevezési díjak, igazolások, szövetségi díjak, 

versenyek lebonyolítása) finanszírozásához 150.000 Ft támogatást nyújt. 

 Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 Felhívja a Jegyzőt, hogy a támogatásról szóló döntést Sárosd Nagyközség 

Honlapján 60 napra tegye közzé. 

 

 Határidő: támogatási szerződés megkötésére: 2012. július 15.  

         Közzétételre: 2012. július 9. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

     dr. Hanák Mária jegyző 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Tűzoltó Egyesület 340 E 

Ft támogatásban részesüljön, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

84/2012 (VI. 21.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Sárosd Községi  Tűzoltó Egyesület támogatásáról 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosd Községi 

Tűzoltó Egyesület által szervezett rendezvényekhez szükséges eszközök 

szállítási költségeire, sportruházatra, nevezési díjakra 340.000 Ft támogatást 

nyújt. 

 Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 Felhívja a Jegyzőt, hogy a támogatásról szóló döntést Sárosd Nagyközség 

Honlapján 60 napra tegye közzé. 

 

 Határidő: támogatási szerződés megkötésére: 2012. július 15.  

         Közzétételre: 2012. július 9. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

     dr. Hanák Mária jegyző 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Sportclub 800 E Ft 

támogatásban részesüljön, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

85/2012 (VI. 21.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Nagyközségi Sportclub támogatásáról 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyközségi 

Sportclub Sárosd részére a bajnokságba benevezett csapatok éves működési 

költségeinek (nevezési díjak, bírói költségek, sportorvosi költségek) 

finanszírozására 800.000 Ft támogatást nyújt. 

 Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 Felhívja a Jegyzőt, hogy a támogatásról szóló döntést Sárosd Nagyközség 

Honlapján 60 napra tegye közzé. 

 

 Határidő: támogatási szerződés megkötésére: 2012. július 15.  

         Közzétételre: 2012. július 9. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

     dr. Hanák Mária jegyző 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Sakk Egyesület a tavalyi 

évben kapott 74.500 Ft kamatmentes kölcsönt két részletben fizesse vissza, az egyik felét 

2012. december 15-ig, a másik felét 2013. december 15-ig, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

86/2012 (VI. 21.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Sárosdi Sakk Egyesület kamatmentes kölcsönének visszafizetéséről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Sárosdi Sakk Egyesületnek biztosított 74.500 Ft kamatmentes kölcsönt az 

Egyesület két egyenlő részletben, 2012. december 15-ig illetve 2013. 

december 15-ig fizesse vissza. 

 

 

5. 

Aktuális ügyek 

 

A./ Nagyközségi Sportclub által utófinanszírozott projekt végrehajtása érdekében 

felveendő hitelhez Sárosd Nagyközség Önkormányzatának készfizető kezesség vállalása. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Sportclub elnyert 8.112.600 Ft támogatást a 

sportöltöző felújítására, ami utófinanszírozott. Ennek az összegnek a megelőlegezésére a 

Takarékszövetkezetnél vennének fel hitelt, amelyhez kellene a képviselő-testületnek 

készfizető kezességet kell vállalnia. A határozati javaslatot mindenki megkapta, és a 

kölcsönszerződés-tervezet is kiosztásra került. 

 

dr. Hanák Mária jegyző: az önkormányzatok kötelezettségvállalásáról szóló törvény 

szerint,ha az önkormányzat bármilyen hitel felvételéhez kezességet vállal, akkor a támogatási 

szabályokkal, a költségvetési törvénnyel összeegyeztethető mértékű kezességvállalási díjat 

köteles kikötni. A határozati javaslatba bele kell tenni, hogy a kötelezettségvállalási díj a hitel 

összegének és a kamatainak, járulékainak az 1 %-a. Ez a piaci érték.  

A 6. pont után van egy bekezdés, és utána kellene ezt újabb bekezdésben szabályozni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: azt nem kellene-e beleírni, hogy biztosítja a 

Sportclub, hogy a pályázatban vállalt feltételeknek megfelelően kell megvalósítaniuk a 

beruházást. 

 

dr. Hanák Mária jegyző: nem kell, ezt a támogatási szerződés tartalmazza. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: igen, de ha nem úgy végzik a felújítást, akkor nem 

kapnak támogatást, és akkor nekünk kell visszafizetni a hitelt. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: ez teljesen jogos az önkormányzat részéről, ezt 

beletehetjük. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Sportclub vállalja, hogy a támogatási 

szerződésekben meghatározott feltételek szerint végzi a sportöltöző felújítását. aki egyetért a 

határozati javaslattal és az elhangzott két kiegészítéssel, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

87/2012 (VI. 21.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

a Nagyközségi Sportclub Sárosd által utófinanszírozott projekt végrehajtása érdekében 

felveendő hitelhez Sárosd Nagyközség Önkormányzatának készfizető kezessége 

vállalásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Nagyközségi Sportclub Sárosd, (2433 

Sárosd, Hantosi u. 30.) Civil szervezetek fejlesztése célterületre benyújtott, 

utófinanszírozott projekt végrehajtása érdekében felveendő hiteléhez az 

önkormányzat készfizető kezességére vonatkozó kérelmét és az alábbi döntést 

hozta:  

 

 1./ Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete- a Sárbogárd és 

Vidéke Takarékszövetkezet által rendelkezésre bocsátott hitelszerződés-

tervezetben foglalt készfizető kezesre vonatkozó kötelezettségek vállalása 

mellett készfizető kezességet vállal a Nagyközségi Sporclub Sárosd (2433 

Sárosd, Hantosi u. 30.) által a Sárbogárd és Vidéke takarékszövetkezettől 

történő hitel felvételéhez. 

 

 2./  A hitel felvételének célja: a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján a 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 

nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében elnyert 8.112.600 Ft 

utófinanszírozott projekttámogatás megelőlegezése. (Támogatási 

határozat: 231/1914/2/12/2009). 

 

 3./ A hitel típusa: Pályázat előfinanszírozó hitel (éven belüli) 
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 4./  Összege: 8.112.600 Ft azaz nyolcmillió-egyszáztizenkettőezer-hatszáz forint 

 

 5./ Futamideje: szerződéskötéstől számított 8 hónap 

 

 6./  Kötelezettségvállalás típusa: készfizető kezesség vállalása 

 

 A Képviselő-testület vállalja a hitel járulékos költségeinek megfizetését és a 

beruházási költségek kiegyenlítését, amennyiben nem a teljes, pályázati 

határozatban szereplő összeg kerülne megítélésre és kiutalásra a 

végelszámoláskor. 

 

 A Képviselő-testület az önkormányzatok kötelezettségvállalásáról szóló 

törvény szerint a támogatási szabályokkal, a költségvetési törvénnyel 

összeegyeztethető mértékű kezességvállalási díjat köt A kötelezettségvállalási 

díj a hitel összegének és a kamatainak, járulékainak az 1 %-a.  

 A Képviselő-testület a készfizető kezességre vonatkozó kötelezettségvállalást 

abban az esetben tartja fenn, ha a beruházás a Támogatási Szerződésben 

meghatározott műszaki tartalommal valósul meg. 

 

 A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Nyrt Sárbogárdi 

Fiókjánál vezetett 11736051-15362560-00000000 számú költségvetési 

számlájára a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet a Nagyközségi 

Sportclub Sárosd 8.112.600 Ft azaz nyolcmillió-egyszáztizenkettőezer-hatszáz 

forint tőke és járulékai erejéig inkasszójogot bejegyezzen. 

 

 Felhatalmazza a Polgármestert a kezességvállalással kapcsolatos 

hitelszerződés és felhatalmazó levél aláírására 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: már többször felvetődött a Takarékszövetkezet 

előtti terület ügye. Mindenki megkapta a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 

vezetőjének a levelét és Németh Roland ev. erre vonatkozó árajánlatát. A munkadíj egy részét 

el tudjuk vállalni, mert közmunkásokat tudunk oda küldeni. Az iparűzési adóval kapcsolatos 

javaslatukra a Jegyző Asszonynak átadom a szót. 

 

dr. Hanák Mária jegyző: a képviselő-testület erre azt tudja válaszolni, hogy nincs hatásköre 

az adóval kapcsolatos döntés meghozatalára. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az a terület se nem az önkormányzaté, se nem a 

Takarékszövetkezeté. 

 

Telek László képviselő: miért tőlünk kérik ezt? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: mert a Takarékszövetkezet előtti részt szeretnék 

megcsinálni, és nekünk is nagyon jó lenne. Mivel nem az ő tulajdonukba van a terület, nem 

adhatnak ki 2 M Ft-ot erre. Azt bevállaljuk-e, hogy a térkövezést végezze el a 

Takarékszövetkezet, és az önkormányzat visszafizeti nekik pl. 8 év alatt? 
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Telek László képviselő: de miért fizetnénk, nem az önkormányzaté a terület. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: több községben végzett már ilyen területrendezést a 

Takarékszövetkezet. A falu központi részét látja a sárosdi ember, ennek egy pici szegmensét 

akarja megcsinálni a Takarékszövetkezet. Én, mint sárosdi lakos nem tudom elfogadni, hogy 

senki nem kötelezi arra a Közútkezelőt, hogy az út mellől elvezesse a vizet, balesetmentessé 

tegye a közutat. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: be kell bizonyítani, hogy egy út, útszakasz milyen 

veszélyes, mennyi baleset történik, és azután lépnek valamit. 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: ellentéteket fog szülni, hogy ott le lesz térkövezve a 

terület, a másik rész meg nem. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: szándékozunk-e annyi pénzt, kamatmentesen, arra kiadni, 

mert az a járható út ebben az ügyben, hogy 5-8 év alatt visszatörlesszük a 

Takarékszövetkezetnek. Az önkormányzatnak erre most nincs pénze. 

 

Telek László képviselő: nézzük meg, hogy ott, ahol ilyen munkát végeztek, azt ki fizette. 

 

dr. Hanák Mária jegyző: azt lehet a Takarékszövetkezetnek válaszolni, hogy az iparűzési 

adóval kapcsolatban a testületnek hatásköre nincs, és megkeresi a forrását annak, hogy 

valamilyen formában visszafordítja az összeget, ha megvalósítják ezt a beruházást. 

 

Telek László képviselő: arra hatósági engedély kell, nem az önkormányzaté a terület. 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: nagyon jónak találjuk az elképzelésüket, de majd ha 

a Közútkezelőtől beszerzik az engedélyt, akkor beszél róla a testület. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: válaszoljuk azt a Takarékszövetkezetnek, amit a 

Jegyző Asszony megfogalmazott. Kezdeményezzük, hogy legyen itt egy helyszíni bejárás a 

Takarékszövetkezettel, a Közúttal és az önkormányzattal annak érdekében, hogy milyen 

megoldást lehet találni az ügyben. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

88/2012 (VI. 21.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet megkereséséről 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárbogárd és 

Vidéke Takarékszövetkezet megkeresését megtárgyalva az alábbi döntést 

hozta:  

- iparűzési adó vonatkozásában a döntési jogkör nem a Képviselő-testületé, 

ezzel kapcsolatban a Takarékszövetkezet felvetésére reagálni nem tud 

- az építési beruházással kapcsolatos ajánlat megvalósítása érdekében bejárást 

kezdeményez a terület tulajdonosa illetve kezelője, a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt, a Takarékszövetkezet és az Önkormányzat részvételével. A Képviselő-

testület a bejárás eredményének függvényében ad választ a beruházással 

kapcsolatos indítványra. 

 

 Határidő: a bejárás összehívására: 2012. július 30. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

 

Kohl Gábor kérelme a Helyi Építési Szabályzat módosítására 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Kohl Gábor kérelmét mindenki megkapta. Nem volt 

időm, hogy utána érdeklődjek a tervezőknél, hogy van-e lehetőség, hogy ott módosításokat 

kezdeményezzünk. Felvesszük a kapcsolatot a tervezőkkel, ha egyetért a testület. 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: a módosítás költségét ráháríthatjuk a kérelmezőre? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: rajtunk múlik, és bent van a kérelemben, hogy a 

költség ismeretében hozzájárul ehhez. 

 

dr. Hanák Mária jegyző: egy évbe telt, amíg módosították a rendeletet. Biztos, hogy van 

más igény is. Nincs semmi bajom a kérelemmel, de biztos, hogy van még olyan, ami nem 

életszerű és egyébként is felül kell vizsgálni a Helyi Építési Szabályzatot. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: össze kellene hívni egy lakossági fórumot, vagy 

kiplakátolni, hogy a rendezési tervvel kapcsolatban milyen igények, javaslatok vannak. Vagy 

egyeztetni kellene a kérelmezővel, hogy mit is szeretne pontosan. Beszélje ezt meg a 

földmérő és a tervező, mielőtt bármit is elkezdenénk.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: Jegyző Asszonnyal értek egyet. Sárosdon a szokásos 

módon hirdessük meg, és tegyük fel az internetre is. Mindenki írja össze a javaslatát, kérését. 

A testület döntse el, hogy x évig nem hajlandó foglalkozni a HÉSZ és a településszerkezeti 

terv módosítással. Egy módosítás 300-500 E Ft-ba kerül. Nem kell hozzá lakossági fórum, 

amikor elkészült, nagyon sok lehetőség volt. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: szeptember 1-ig jelezzék az önkormányzat felé, ha 

van módosítási javaslat. A földmérő és a tervezők pedig egyeztessenek. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: a Kisbíróba is tegyük bele. 3 évente, vagy egy ciklusban 

egyszer foglalkozzunk a módosítással. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: 5 évente kötelező felülvizsgálni. 
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dr. Hanák Mária jegyző: a mostani módosítás is ki volt függesztve, akkor is lehetett volna 

észrevételt tenni. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: 2,5 évenkénti lehetőséget adjunk a módosításnak, ha 

irreális a dolog, akkor úgyse tudjuk meglépni. Ha valakinek mégsem felel meg ez, akkor 

pedig arányaiban járuljon hozzá a módosítás költségéhez. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: tegyük fel a honlapra. A kérelmezőnek adjuk meg a 

tervező elérhetőségét, hogy beszéljék ezt meg. 

 

A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett. 

 

 

Fejérvíz Zrt. 2012. évi beruházási javaslata 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Fejérvíz Zrt. beruházási javaslatát még 

megbeszéljük a másik két érintett településsel.  

Ma érkezett egy árajánlat útjavításra attól a cégtől, aki a Hársfa utcát javította tavaly. 25 t 

mart aszfaltot 150 E Ft-ért hoznának. 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: hova szánjuk ezt? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: pl. a tükröspusztai útra. 300-400 m2 kellene a 

felmérések szerint. A Mezőfalvai Mg. Zrt. vállalja Dunaújvárosból kohósalak szállítását. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ennél olcsóbb úgy sem lesz. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az Öreg utcához zúzott követ kellene hozatni. 

Keressük meg a Mezőfalvai Mg. Zrt-t, hogy ennyiért van mart aszfalt, és ők mennyivel 

járulnak hozzá.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: ha nincs rá affinitás, akkor a legolcsóbb megoldást kell 

választani. Akik Tükröspusztán laknak, azok sem fogják becsben tartani. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha van másik bejárat, akkor mi tehetünk oda ki 

olyan táblát, hogy pl. csak személyautóval, illetve busszal lehet behajtani? 

 

dr. Hanák Mária jegyző: igen. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: akkor van értelme a mart aszfaltnak. De ha nem tudjuk 

betartani a behajtást, akkor a legolcsóbb megoldást kell választani. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: hozassunk táblákat? 

 

Végh László képviselő: igen, és akkor mart aszfalttal csináljuk meg a tükrösi utat. Négy útról 

be tudnak járni a mezőgazdasági gépek Tükrösbe. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért azzal, hogy rendeljem meg a mart 

aszfaltot és táblákat is helyezzünk el, valamint beszéljünk a tükrösi vállalkozóval, kérem 

kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

6  igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

1 fő nem vett részt a szavazáson 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

89/2012 (VI. 21.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

mart aszfalt megrendeléséről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosd, 

Tükröspusztai út javítására mart aszfalt megrendelését határozta el. Az út 

javítását követően korlátozó táblákat helyez a nehézgépjárművek behajtásának 

tiltása érdekében. Az útra csak a menetrendszerinti autóbusz illetve az ott 

lakós személygépkocsija hajthat be.  

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Lehotainé Kovás Klára polgármester 

 

 

Farkas Gyula Tagiskola kérelmei 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: érkezett két levél az iskolától, amelyeket mindenki 

megkapott. Nem hiszem el, hogy nincs 49 E Ft-ja az iskolának meszelésre. Kapu készítésére 

kellene mástól is árajánlatot kérni, vagy egyszerűbb kaput kell készíteni.  

A másik kérelmük a Gyógypedagógiai tagozat elhelyezésére vonatkozik. A Baptista 

Szeretetszolgálat elmondta, hogy 10-20 gyerekért nem tartanak fenn egy 6 tantermes épületet, 

azt az épületet nem akarják átvenni. Azért lett kivéve a megállapodásból is.  

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: az indoklásban leírtak mind igaz. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az biztos, de azért az ott lévő pedagóguson is múlik, 

hogy azok a gyerekek milyenek. Nincs 3 vagy 4 M Ft annak az épületnek a fenntartására. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ha 20 vagy 30 gyerek összejön, akkor többen 

lesznek már, mint a felső tagozat, és azt megnézném, amikor ők erőre kapnak. 

 

Takács Istvánné képviselő: én kijárok, kiállok, de mindig én se lehetek ott. Biztos, hogy 

előfordul, hogy van, aki kizárja a gyereket, mert nem ment be órára. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: ez igaz, amit leírt az iskola. Mi ezt 10 éve tudjuk, hogy 

igaz, akik itt ülünk. Az is igaz, amit Polgármester Asszony mondott. A két-három pedagógus, 

akik aktívan részt vesznek a testület munkájában, és Polgármester Asszony is ízig-vérig 



 17 

pedagógus, nyilván picit elfogultabbak, el is tudom fogadni. Oldja meg ezt az intézmény, ha 

szakmailag úgy gondolja, hogy ez akkora problémát jelent. Az elmúlt években az 

önkormányzat nagyon vastagon, olykor-olykor erőn felül, a pedagógusok bérére, a 

köztisztviselők bérére áldozott. Nem bántólag, de mindig bővült az iskola, és mégis kevés a 

terem. Még mit vár el az iskola az önkormányzattól, a polgármestertől, a képviselőktől? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha belevesszük azt az épületet is, akkor nincs meg a 

sárosdi iskolában a 70 %-os kihasználtság. Ezelőtt fél éve is azt mondtam, hogy szívem 

szerint azt támogattam volna, hogy a sárosdi iskola kerüljön az államhoz. Én úgy gondolom, 

hogy ez követelőzés. 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: a mindennapi élet kivitelezésében okoz problémát, 

ha a gyógypedagógia tagozat átkerül. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: mindenkinek kellene azért tenni és nemcsak tőlünk 

kellene a megoldásokat várni. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a szülőket viszont nem tájékoztatta senki, hogy 

azok a gyerekek átjönnek ebbe az iskolába. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: fent van a honlapon a szerződés, nem igaz, hogy 

nem tudják a szülők. Nem az önkormányzat kezdeményezte, hogy lépjük meg a változást, az 

iskola győzte meg a szülőket, mi meg adjuk hozzá a pluszt.  

Aki azzal egyetért, hogy  képviselő-testület, mivel a Baptista Szeretetszolgálat ezt az épületet 

nem kívánta átvenni, ezért nem tudja ezt a kérést támogatni, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

4 igen szavazattal 

1 ellenszavazattal 

2 tartózkodással 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

90/2012 (VI. 21.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Gyógypedagógiai csoportok részére fenntartott épületről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten 

kinyilvánítja, hogy a gyógypedagógiai csoportok részére fenntartott épület 

működési költségeit a 2012/2013. tanévtől vállalni nem tudja, a csoportokat a 

főépületben, a Sárosd, Fő u. 10-12. sz. alatt kívánja elhelyezni. A Baptista 

Szeretetszolgálattal kötött megállapodásnak sem része ezen épület oktatási 

célra történő átadása. 

 Felhívja a polgármestert, hogy a testület döntéséről az intézményt 

tájékoztassa. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: van egy árajánlat Pro Civitate Sárosd plakett 

készítésére. Már csak egy darab van belőle. Rendeljünk-e, és ha igen mennyit? Függetlenül 

attól, hogy adunk-e kitüntetést vagy nem. Maximum 5 db-ot kellene rendelni, és így az idei 

évi, a jövő évi és az utáni évi kitüntetésre elegendőek.  

 

Végh László képviselő: a klisét is adják oda, mert azt is kifizetjük. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: támogatom az 5 db plakett megrendelését és a klisé 

elhozatalát. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért azzal, hogy rendeljünk 5 db Pro 

Civitate emlékérmet, és a klisét is kérjük el, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

91/2012 (VI. 21.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Pro Civitate emlékérem készítéséről 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

Madarász Károly Pro Civitate emlékérem készítésére adott ajánlatát azzal, 

hogy 5 db érme megrendelése mellett megvásárolja a klisét is, az ajánlatban 

szereplő 30.000 Ft+Áfa áron. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

Munkabérhitel szerződés 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: munkabérhitel igénybevételéhez szerződést kell 

kötnünk az OTP Bank Nyrt-vel, amelyhez szükséges a képviselő-testület határozata. 

Javasolom, hogy kössünk erre vonatkozóan szerződést a bankkal. Aki egyetért, kérem 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

92/2012 (VI. 21.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

munkabérhitelről 

 

 1./ Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete munkabérhitel 

igénybevételét rendeli el. 

 

 A  hitel célja: bérfizetés megelőlegezése 

 

 A  hitel összege:  max. 4.500.000 Ft 

 

 A  hitel lejárata : 2012.12.21. 

 

 Hitelfedezet :  Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és 

járulékait betervezi és jóváhagyja. 

 Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi 

költségvetési bevételét, annak hitel fedezetéül történő 

engedményezését.  

 

 A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit 

figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében 

meghatározott korlátozás alá.  

 

 2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti 

feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az 

Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a két oktatási intézményben a törzsgárda jutalom 

ebben az évben 721 E Ft. Sajnálom, hogy csak az elmúlt 2 hónapban jutott el hozzánk. 

Egyelőre nem tudjuk hogyan oldjuk meg. Megkerestem a főigazgatót, hogy 40 E Ft-ot 

Erzsébet utalvány formájában fizessenek ki, a többit pedig számfejtik. Azt akartam javasolni a 

testületnek, hogy vonjuk vissza a rendeletünk erre vonatkozó részét, de közben megnéztük, és 

az van benne, hogy az önkormányzat által fenntartott intézményekben adható ez, és így nem 

kell módosítani. Kérem a testületet, hogy hagyja jóvá, hogy ezt a 721 E Ft-ot kifizessük a 

törzsgárda jutalomra. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: honnan vesszük ezt a pénzt, mert megkérdezzük más 

esetben is. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: onnét, ahonnét vettük az Ügyvéd Asszony 

kifizetésére. 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: egyetlen egy fedezete van. Le lett inkasszálva a Kaefer-

Heibl Kft. számlája, és bejött 1,5 M Ft, ami fedezi ezt a 721 E Ft-ot és a 353.441 Ft ügyvédi 

költséget. A tartalékhoz egyelőre nyúlni nem lehet. 

 

A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag hozzájárult a 721 E Ft kifizetéséhez a törzsgárda 

jutalomra. 

 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: mindenkit szeretettel meghívok az alkotótáborba. 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  

A Képviselő-testülete elismeréssel adózik Szenczi Jánosné sárosdi szövő tevékenysége iránt, 

akinek munkáit a „Magyar Kézművesség- 2012” és „A víz világa - kézműves szemmel” c. 

pályázaton a zsűri díjazásra érdemesnek tartotta. 

 

 

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 

 

 


