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Az ülés megnyitása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. A rendkívüli ülés összehívásának
több apropója volt. A benyújtandó két pályázatunkhoz sürgős lenne a költségek vállalására
vonatkozó határozat meghozatala, illetve az intézmények jövő évi működtetésével
kapcsolatos előkészítő munkához is kell a Képviselő-testület döntése. Az OTP Bank
lehetőséget adott arra, hogy a folyószámlahitel futamidejét május 31-ig meghosszabbítsuk,
erről is döntenünk kell. Az ismertetett 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./ Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása.
2./ X. Sárosd Napok megvalósításáról szóló határozat módosítása.
3./ Közoktatási intézmények működtetése.
4./ Folyószámla hitel futamidejének meghosszabbítása.
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Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Véningerné Bognár
Krisztina képviselő-testületi tagot és Mrázik Sándor alpolgármestert javasolom.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igennel elfogadta.

1.
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósításáról szóló pályázathoz szükséges a beruházás összköltségéről, valamint az
önkormányzat által vállalt önrészről a Képviselő-testületnek döntést hoznia. A beruházás
összköltsége 5,5 M Ft, ebből a saját erő 1,1 M Ft. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
1 fő nem vett részt a szavazásban
az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2012. (III.29.)
Határozata
A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
település közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztések támogatására,
nevezetesen kamerarendszer telepítésére.
A beruházás összköltsége 5.488.885 Ft, melyből az önkormányzat által vállalt
önerő összege: 1.097.777 Ft. Az önerőt a Képviselő-testület a 2012. évi
költségvetésének tartalék előirányzata terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati adatlap
elkészítésére, a pályázat benyújtására.
Határidő: 2012. április 2.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
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2.
X. Sárosd Napok megvalósításáról szóló határozat módosítása.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A X. Sárosd Napokra a Leader keretében adtunk be
pályázatot, melyről szeptemberben már hoztunk egy határozatot. Ezt módosítani kellett úgy,
hogy a határozatban szerepelt a nettó igény, az áfa és a bruttó összeg is. Most ismét
módosítani kell az összeget, mert új árajánlatot kellett kérni a serlegekre, amely kisebb
összegről szól, mint korábban, és így az igényelt támogatás is módosul. Ezzel kapcsolatban
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Kérem a képviselő-testületet, hogy
a 86/2011.(IX. 15.) sz. határozatot módosító 14/2012 (II. 2.) sz. határozatot e szerint
módosítsa.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
1 fő nem vett részt a szavazásban
az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2012. (III.29.)
Határozata
X. Sárosd Napok című projekt megvalósításának támogatására pályázat benyújtásáról
szóló 14/2012. (II.2.) sz. határozat módosításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a X. Sárosd Napok
című projekt megvalósításának támogatására benyújtott 86/2011.(IX.15.) sz.
határozatát módosító 14/2012. (II.2.) sz. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
„A rendezvények, szabadidős programok szervezési feltételeinek javítása
célterülethez kapcsolódó X. Sárosd Napok című projekt megvalósítására nettó
1.741.611 Ft támogatási összeget igényel. A rendezvény költségvetése
1.741.611 + 435.403 Ft ÁFA , mindösszesen 2.177.014 Ft.”
A határozat módosítással nem érintett szövege változatlanul hatályban marad.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati anyagot
a módosított határozattal nyújtsa be.
Határidő: azonnal
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
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3.
Közoktatási intézmények működtetése.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: 2013. január 1-jén az oktatási intézményekkel
kapcsolatos feladatok az államhoz kerülnek. Amennyiben a Képviselő-testületnek más
elképzelése van az intézményekkel kapcsolatban, az erről szóló döntéseket május 31-ig meg
kell hoznia. Az iskola igazgatója, illetve jómagam megkerestük a Máltai Szeretetszolgálatot,
valamint a Baptista Szeretetszolgálatot az intézmények működtetésével kapcsolatban.
Mindkét szervezet válaszolt, az egyeztetésre április 3-án, illetve 4-én kerül sor. Kérek
felhatalmazást a két szervezettel való tárgyalásra, illetve kérném a Képviselő-testületet, hogy
hatalmazzuk fel Horváth Sándort, Seregélyes Nagyközség Polgármesterét arra, hogy a
Kormányhivataltól kérje a fenntartóváltás előtt szakértő kijelölését. Ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Aki az elhangzottakkal egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
1 fő nem vett részt a szavazásban
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2012. (III.29.)
Határozata
A közoktatási intézmények működtetésére vonatkozó tárgyalásról
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, valamint a közoktatási intézmények vezetőit, hogy a megyében
működő egyházak képviselőivel tárgyalásokat folytasson arra vonatkozóan,
hogy Sárosd Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén lévő
közoktatási intézmények működtetését átvállalják-e, ha igen, milyen módon?
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Intézményvezetők
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
1 fő nem vett részt a szavazásban
az alábbi döntést hozta:
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2012. (III.29.)
Határozata
A közoktatási intézményekre fenntartóváltás előtti közoktatási szakértő megbízásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Horváth Sándor Seregélyes Nagyközség polgármesterét, hogy fenntartóváltás
előtt a közoktatási intézményekre vonatkozóan kezdeményezze a Fejér
Megyei Kormányhivataltól közoktatási szakértő kijelölését.
A Képviselő-testület vállalja, hogy Sárosd Nagyközség közoktatási
intézményei tekintetében az eljárás költségeit 2012. évi költségvetésében a
tartalék előirányzat terhére biztosítja.
Felhívja a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Seregélyes
Nagyközség Polgármesterét a határozat megküldésével tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester

4.
Folyószámla hitel megújítása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Március végén lejár a 30 M Ft-os folyószámla hitel,
ezért ennek megújítása szükséges. Az OTP Bank Nyrt. jelezte, hogy a hitel futamidejének
módosítására lehetőség van, ez az időpont pedig május 31. javasolom, hogy éljünk ezzel a
lehetőséggel. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt.
Szavazásra teszem fel a folyószámlahitel megújítását.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
1 fő nem vett részt a szavazáson
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2012. (III.29.)
Határozata
A folyószámlahitel futamidejének meghosszabbításáról
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. március 9-én
kelt 24/2011. (III. 9.) sz. határozatát- mely alapján Sárosd Nagyközség
Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt között 2011. április 7-én 1-2-11-36000156-4 sz. Folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására került sor- az
alábbiakkal egészíti ki:
„ a hitel futamideje módosításra kerül, a hitelkeret lejárata: 2012. május 31.
a hitelkeret összege a vonatkozó szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg
15.846.000 Ft-ra azaz tizenötmillió-nyolcszáznegyvenhatezer forintra
csökken.”
A hivatkozott 24/2011. (III.9.) sz. határozat egyéb feltételei változatlanul
fennállnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti feltételeknek
megfelelően a szerződés-módosítást a pénzintézettel aláírja.
Határidő: 2012. április 7.
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
polgármester

dr. Hanák Mária
jegyző

Véningerné Bognár Krisztina
hitelesítő

Mrázik Sándor
hitelesítő
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