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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-án 

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 

 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? Az aktuális ügyekben foglalkoznunk kellene az OTP 

Bank megkeresésével a folyószámlahitelünk átalakításával kapcsolatban. 

 

Takács Istvánné képviselő: tavaly azt mondtuk, hogy az idén telepítünk csemetéket a 

gesztenyefasornál. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a 3. napirendi pontnál beszélünk róla. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a művelődési bizottsági üléssel kapcsolatban és a 

szombati programról szeretnék tájékoztatást adni. 

 

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, valamint tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról. 

 

2./ KDV Hulladékgazdálkodási Zrt. részvények óvadékba helyezésével kapcsolatos 

megkeresésének megvitatása. 

 

3./ Beszámoló a környezetvédelmi feladatok végrehajtásáról. 

 

4./ A kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet módosítása. 
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5./ Javaslat a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra. 

 

6./ Aktuális ügyek 

A./ Pályázati lehetőségek. 

B./ OTP Bank ajánlatának megvitatása 

 

7./ Kérelmek elbírálása. (zárt ülés) 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor 

alpolgármestert és Végh László képviselő-testületi tagot javasolom.  

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igennel, egyhangúlag elfogadta. 

 

1. 

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

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a 104/2012 (IX. 13.) számú határozatot- melyben 

arról döntöttünk, hogy az épületenergetikai felmérések elkészítésére, a pályázat előkészítésére 

a Renesco Kft-vel kötünk megállapodást módosítani kellene. A Renesco Kft. csak közvetítő 

volt, a szerződést a Magyar Épületenergetikai és Környezetvédelmi Kft-vel kötöttük.  

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

106/2012 (X. 18.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

a 104/2012. (IX.13.) számú határozat módosításáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2012. 

(IX.13.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 „Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozói 

szerződést köt a Magyar Épületenergetikai és Környezetvédelmi Kft-vel (1025 

Budapest, Törökvész u. 95-97.) az önkormányzati intézményeknek helyt adó 

épületek épületenergetikai felmérésének elkészítésére, a pályázat 

előkészítésére.” 

 A határozat módosítással nem érintett szövegezése továbbra is hatályban 

marad. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: az iskola és óvoda előző évi gáz és 

áramfogyasztását megküldtük a Baptista Szeretetszolgálatnak is. Ez alapján fogunk tárgyalni, 

és megállapodni, hogy a fogyasztás hány százalékát fizetik, mert a konyha nincs leválasztva. 

Az áramfogyasztó az önkormányzat marad, és kiszámlázzuk nekik az áramdíjat. A Baptista 

Szeretetszolgálattól egy energetikus ki fog jönni felmérni a jövő évre vonatkozóan.  

A Szeretetszolgálat a szerződésünk szerint kérte, hogy amennyiben nem kapják meg az állami 

normatívát, akkor az önkormányzatnak kellene utalnia. A teljes kért összeg nem állt 

rendelkezésünkre, ezért 8 M Ft került átutalásra október elején. Az étkezési térítési díjak 

szeptemberben úgy lettek beszedve, mint korábban, kivéve a külsős étkezőket, október 1-től 

az intézmények szedik be a gyerekek étkezési térítési díját, a többit pedig az 

élelmezésvezetők.  

A kis híd javítása elkészült, az önkormányzat fizette a fémmunkához kapcsolódó 

anyagköltséget, a Sárosdért Egyesület pedig a faanyagot és annak a munkadíját.  

A közmunkásokkal már elkezdődött a híd fa részének a kezelése, a színre festése a következő 

héten lesz meg. A „magtári” híd felújítására ifj. Apor Péter biztosította az anyagi fedezetet, és 

megkérte az önkormányzatot, hogy végezzük el a munkát, ami folyamatban van.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság még a tavasszal kérte a szirénák ellenőrzését, 

felülvizsgálatát. Ezt elvégeztük, és lejelentettük, hogy nem működnek. Ezután volt kint az 

E.ON is, és azt mondták, hogy minden rendben, van áram a szirénáknál.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság jegyzőkönyvbe foglalta, hogy meg kell javítani a 

szirénákat. A javítás megtörtént, ami 90 E Ft+ÁFA összegbe került. A veszélyes fákról is 

kértek tájékoztatást, adatokat tőlünk. Mi ezt elküldtük, és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

november végi határidőre kéri a fák kivágását. A gesztenyefasoron a közmunkások elvégezték 

az ezzel kapcsolatos munkát. 

Minden évben felül kell vizsgáltatni és hitelesíttetni könyvvizsgálóval az önkormányzat 

mérlegét. Ezt évek óta Garami Ferenc könyvvizsgáló végzi. Erre vonatkozóan küldött 

ajánlatot, az idén bruttó 300 E Ft-ért végezte el a munkát, jövőre pedig bruttó 350 E Ft-ért 

vállalná a munkát. Javasolom Garami Ferenc könyvvizsgálatra adott ajánlatának elfogadását. 

Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem 

fel az ajánlat elfogadását. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

107/2012 (X. 18.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 
Garami Ferenc könyvvizsgáló megbízásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Garami 

Ferenc könyvvizsgáló írásos ajánlatát az önkormányzat 2012. évi mérlegének 

felülvizsgálatára. 

 Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: novemberben az iskolában szeretnének 

osztálytalálkozót szervezni. Az lenne a kérésük, hogy használhassák a konyhát melegítésre, 

mosogatásra, az ételt úgy hoznák. Ha kifizetik a felügyeletet, akkor igen, mert úgy nem lehet 

használni a konyhát, hogy nincs ott valaki a konyhások közül. Egyetért ezzel a testület? 

 

A képviselő-testület 7 igennel, a konyhahasználatra vonatkozó javaslattal egyhangúlag 

egyetértett. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a tornaterem műszaki ellenőre küldött levelet a 

kivitelező cégnek a garanciális javításokkal kapcsolatban. Arról szólt a levél, hogyha a 

javításokat nem végzik el, abban az esetben a letétbe helyezett összeg terhére elvégeztetjük a 

munkákat. A kivitelező e-mail címe megváltozott ezért nem kapták az előző leveleket sem.  

Azt közölték, hogy október 31-ig kijavítják a hibákat. Kértük, hogy pontos időpontot adjanak, 

de eddig még nem jött válasz.  

Megküldte az ÁNTSZ, hogy a háziorvosi rendelőkben milyen eszközöket kell biztosítani. Van 

jó néhány dolog, amit be kell szerezni, ezek kb. 50-100 E Ft összegbe fognak kerülni.  

November 10-én az iskolában egészségnapot rendeznek, és kérik, hogy a vendégeknek 

biztosítsuk az ebédet. Várhatóan 10 fő vendég lesz, az étkezés költsége 5-6 E Ft körüli összeg 

lesz. Javasolom, hogy vállaljuk át ennek a költségét. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki egyetért azzal, hogy az iskolában november 10-én 

megrendezésre kerülő egészségnapon a vendégeknek biztosítjuk az étkezést, 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 

 

108/2012.(X. 18.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Egészségnapon résztvevő vendégek részére étkezés biztosításáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a KISZI Farkas 

Gyula Általános Iskola kérelmének helyt adva a 2012. november 10-én 

megrendezésre kerülő egészségnapon részt vevő előadók étkeztetésének 

költségét a 2012. évi költségvetésének terhére átvállalja. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Kiss Zsanett Zrínyi utcával kapcsolatban írt levelét 

mindenki megkapta. Az önkormányzatnak nincs anyagi forrása az útjavításra. Jövőre a 

feladatfinanszírozásnál várhatóan le lesz szabályozva, hogy az önkormányzat az útjainak a  

10 %-ára kap valamekkora összeget, amiből végezhet útjavítást. A Zrínyi utcában 15-ig van 

házszám, és 13-ig van közvilágítás. Ahol nincs ház, máshol sincs közvilágítás. 
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Mrázik Sándor alpolgármester: válaszoljuk azt a levélírónak, hogy amikor az 

önkormányzat anyagi helyzete megengedi, akkor meg lesz javítva az út, és köszönjük, hogy 

felhívta a figyelmünket a hiányosságokra.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: egyetért ezzel a testület? 

 

A képviselő-testület 7 igennel a bejelentőnek küldendő válasszal egyhangúlag egyetértett. 

 

Ismét van lehetőség az önkormányzatoknak tűzifa vásárlási programban való részvételre.  

A szállítási költséget nekünk kellene állni és a fáért is kell valamennyit fizetni. Korábban sem 

vettünk részt ebben, és most sem szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel.  

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 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

109/2012 (X. 18.) 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. 

KDV Hulladékgazdálkodási Zrt. részvények óvadékba helyezésével kapcsolatos 

megkeresésének megvitatása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az ezzel kapcsolatos kiegészítő anyagot mindenki 

megkapta. Küldtünk meghívót a KDV Hulladékgazdálkodási Zrt-nek, de ma jelezték, hogy 

nem tudnak részt venni az ülésen. Megkérdeztem több érintett település polgármesterét erről, 

akik elmondták, hogy ők nem foglalkoztak ennyit az üggyel. A részvényeket nem lehet 

értékesíteni és korábban is volt már ilyen más beruházás kapcsán, hogy letétbe lettek helyezve 

a részvények.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: a 6. pontot, ha olvassuk, akkor egyértelmű, ez így korrekt. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: akkor egyetért a képviselő-testület ezzel, és 

visszaküldhetjük a nyilatkozatot? 

 

A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett az előterjesztéssel. 

 

 

3. 

Beszámoló a környezetvédelmi feladatok végrehajtásáról 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: a Szabadegyházi úton a járdalapok visszaigazítására került 

sor, de volt olyan rész, ahol a lakók ezt nem engedték. Azt gondolom erről, hogy ezt nem 

tehetik meg. Beszélni kell ezekkel a lakókkal, biztos, hogy megtalálnánk velük a hangot. 

 

Végh László képviselő: van, ahol a sövény pont az útnak a felét elveszi. Ketten nem férnek el 

egymás mellett a járdán. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az Öreg utcánál is ki kell találni jövőre valamilyen 

járdát. Kivágtunk jó néhány elszáradt fát a gesztenyefasoron. Itt gréderezni kellene. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: megkérdezzem, hogy mennyibe kerül a gesztenye 

csemete? 

 

Végh László képviselő: ki kellene venni a hajtásokat, leiskolázni és két év múlva el lehet 

ültetni. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: a gesztenyefasor alját ki kell takarítani. Nem volt permetezve, nem 

volt a levél elégetve, azok a fák nagyon betegek. Nemcsak száraz fát, hanem beteget is 

kivágtunk. Egyszer sikerült gyommentesítést végezni, de most ugyanúgy visszanőtt. Ha a 

leveleket nem szedjük össze, akkor felesleges csemetéket ültetni, mert meg fognak betegedni. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: több éve halasztgatjuk. Véningerné Bognár Krisztina 

képviselő kérdezze meg a csemetéket, mert olyan helyre is lehetne ültetni csemetét, ahol nincs 

is már gesztenyefa, és vissza lehetne állítani az eredeti állapotot.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: november 30-ig még kértünk ki 4 közmunkást. Ha a 

nagy munkák lezajlanak, akkor tudnak a gesztenyefasorral foglalkozni. Akkor Véningerné 

Bognár Krisztina képviselő érdeklődjön a csemete árakról. Ezzel kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. A beszámolót aki elfogadja, 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 

 

110/2012 (X. 18.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A környezetvédelmi feladatok teljesítéséről szóló beszámolóról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

környezetvédelmi feladatok teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

 

4. 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet módosítása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: A Kormányhivatal a törvényességi felügyelet 

keretében jelezte, hogy a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat szabályozó 

rendeletek sok esetben nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak. Jelezték, hogy a 

kiküldött útmutatás alapján október 31-ig módosítsuk a már megalkotott rendeleteket. Van-e 

valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Nincs. Aki egyetért az 

előterjesztéssel, 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 

 

12/2012. (X. 19.)  

 

önkormányzati rendelete 

 

a 10/2012.(VI.22.) számú, a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 

 

5. 

Javaslat a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: dönteni kell arról, hogy továbbra is részt veszünk-e 

a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban, csatlakozunk-e hozzá. Egyetemista és főiskolás 

diákok kaphatják ezt az ösztöndíjat. Javasolom, hogy vegyünk részt, csatlakozzunk a 
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programhoz. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a csatlakozást. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

az alábbi döntést hozta:  

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

111/2012 (X. 18.) számú 

 

Ha t á r o z a t a 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2013. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 

fordulójához. 

 A Képviselő-testület a kiírandó pályázat Általános Szerződési Feltételeit 

elfogadja. 

 A Képviselő-testület egyidejűleg dönt a pályázat szerződési feltételek szerinti 

kiírásáról. 

 Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Csatlakozási Nyilatkozatot aláírja, a 

pályázati kiírást közzétegye. 

 

 Határidő: 2012. október 26. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

6. 

Aktuális ügyek 

 

A./ Pályázati lehetőségek 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: érdemes lenne a kiküldött anyagban szereplő 

pályázati lehetőséggel foglalkozni. A TSZ Irodánál 6 M Ft-ba került az első rész felújítása 

ezelőtt 5 évvel. A többi részre 10-15 M Ft biztos kellene. A nettó összeggel kellene számolni, 

azt fogjuk megkapni utólag. 2014. december 31-ig be kell fejezni, és talán jövő év májusára 

lesz döntés a támogatásról. November 15-ig kell beadni a pályázatot és tervdokumentáció kell 

mellé még akkor is, ha nem építési engedély köteles a felújítás. A pályázatíróink meg tudják 

írni a pályázatot a határidőig. Beszéltem tervezővel is, és ha szólunk, akkor két nap múlva ki 

tudnak jönni felmérni az épületet és elkészítik a költségbecslést és a tervdokumentációt. 

Nyilvánvaló, hogy ezeket a költségeket ki kell fizetni, de utólag el lehet számolni a 

pályázatban. Egyszerű árajánlatos közbeszerzés lesz.  
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Mrázik Sándor alpolgármester: én rizikót annyiban látok, hogy a pályázatírók bizonyos 

összegért elkészítik a pályázatot. Más pályázati lehetőség a következő évben nem lesz. Lehet, 

hogy márciusban azt mondjuk, hogy esélyünk sincs a megvalósításra, mert honnét vegyünk el 

pénzt. Vagy nem találunk olyan vállalkozót, aki megelőlegezi. De így tudunk lépni, mert 

esélyünk sincs másképp felújítani az épületet. Az EU-ban 2014-ben ciklus vége lesz, azt a 

kasszát is le kell zárni, és nem fogják húzni a kifizetést.  

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: 2014-ben sokkal kevesebb ideig lenne benne 

valakinek a pénze. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a képviselők többsége azt mondja, hogy vágjunk 

bele. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ha van miből, akkor igen. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ma voltak itt az OTP Bank Nyrt-től. Tavaly őszi 

törvény szerint naptári éven belül kell visszafizetni a működési hitelt. Ez a probléma. Ki kell 

fizetni a 15.800.000 Ft-ból ami fel van használva. Az OTP kidolgozott 3 variációt, de 

foglalkozik vele a kormány is. Vagy vegyék ki a törvényből, hogy naptári éven belül kell 

kifizetni a hitelt, vagy esetleg ugyanúgy, mint a megyei önkormányzatokét, vegye át az állam 

és majd részletekben törleszti az önkormányzat. Úgy gondolom, hogy ebből nem sok minden 

lesz. Varga Gábor országgyűlési képviselővel is beszéltem, aki elmondta, hogy foglalkozik 

vele a kormányzat, mert 2000 önkormányzat fog bebukni, ha nem történik valami.  

A költségvetésünkben több a kifizetnivaló, mint a bevétel. Az OTP variációja az, hogy 

középtávú hitelre kellene átvezetni a működési hitelt, illetve azt, amit nem tudunk 

visszafizetni. Azt ajánlották, hogy ne az egész összeget, hanem amit tudunk, fizessük vissza, 

és a fennmaradó összeget kérjük átvezetni. Ezt 5 év alatt lehetne visszafizetni. Ennek a 

feltételeit majd megküldik. Azt is el kellene dönteni, hogy negyedévente, vagy két részletben 

törlesztünk. Véleményem szerint mintegy 12 M Ft lesz, amit nem tudunk visszafizetni.  

A Baptista Szeretetszolgálatnak átutalt 8 M Ft majd visszajön, valamennyit a hitelre tudunk 

fordítani belőle. Az útfelújításra és a tornaterem létesítésére felvett hitelt is kell fizetni 

decemberben. Így kb. 8 M Ft maradna, amit nem tudnánk visszafizetni. Ha a teljes összeget 

akarjuk átvinni, akkor viszont jövőre egy forintot sem kapunk.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: Székesfehérvárnak a hitelállománya a költségvetésük  

4-szerese. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az 5000 lakos alatti nagyközségek kb. 60 Mrd Ft-tal 

tartoznak. Nekünk a Kormányhivataltól engedélyt kell kérni, hogy erre a középtávú hitelre 

váltsunk, ami 1 hónap. Ebben a hónapban be kellene érni ennek a kérelemnek. A Képviselő-

testület megbízza a polgármestert azzal, hogy induljon el ezen az úton, kérjük meg az 

engedélyeket, addig az összegig, amit nem tud kifizetni az önkormányzat. Ha erre szükség 

lesz, akkor megkötjük a szerződést az OTP-vel, ha nem lesz rá szükség, akkor nem kötjük 

meg a szerződést. Az OTP a visszafizetési határidőt kitolja az év végéig, ha nem tudjuk 

december 21-ig visszafizetni. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 

javaslata? Nincs. Aki azzal egyetért, hogy a Képviselő-testület megbízza a polgármestert, 

hogy kezdeményezze a folyószámla hitelnek a középtávúra való átvezetését, és kérje meg az 

engedélyt a Kormányhivataltól. 
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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 

 

112/2012 (X. 18.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

működési hitel kiváltásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az önkormányzat működési hitelének kiváltása, a 2013 

évi működési hitel felvétele feltételeiről kezdje meg a tárgyalásokat a 

számlavezető OTP Bank Nyrt-vel, a középtávú hitel felvételéhez szükséges 

engedélyeztetési eljárást indítsa el.  

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a civil szervezetek még nem kapták meg a 

támogatást. Az MVH-s Sárosd Napok pályázat összege a fedezet. A pályázati elszámolás 

kérelmünkhöz még nem jött hiánypótlás. Ha nem kell utalni Seregélyesre és a Baptista 

Szeretetszolgálatnak, akkor csak marad az állami normatívából. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: véleményem szerint adjuk be a volt TSZ irodaépület 

felújításár a pályázatot úgy, hogy teljesen rendbe legyen hozva az épület. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: maximum 25 M Ft-ra lehet pályázni. Aki egyetért 

azzal, hogy pályázatot nyújtunk be a falufejlesztésre, a pályázatírással megbízzuk az 

Econoserve Kft-t, a tervdokumentáció összeállításával, illetve az épület felmérésével a Néz-

Bau Kft-t.  

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

113/2012 (X. 18.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

EMVA pályázat benyújtásáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt 

be a Vidékfejlesztési Minisztérium 102/2012. (X.1.) sz. rendeletével 

meghirdetett Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

falumegújításra- és fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével igénybe vehető támogatás elnyerésére (1. célterület).  

 A pályázat célja: Sárosd Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 

Sárosd, Hantosi u. 9. (863 hrsz.) sz. alatti épület felújítása. 

 A pályázat elkészítésével az Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft-t 

(1122 Budapest, Városmajor u. 10.) bízza meg. 

 A műszaki tervdokumentáció elkészítésével a NÉZ-BAU Kft-t (8111 

Seregélyes, Fő u. 123.) bízza meg. 

 Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződések aláírására, valamint a 

pályázat benyújtására. 

 

 Határidő: 2012. november 15. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: mindenki megkapta a Pannonhalma és Vidéke 

Takarékszövetkezet számlavezetési ajánlatát. Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben biztos, 

hogy nem fogunk bankot váltani. Köszönjük szépen a megkeresést.  

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  

A Képviselő-testület jóváhagyta a Sárosd, Béke tér 1. sz. alatti bérházban lévő üres bérlakás 

bérbeadását. Döntött két fő közalkalmazott tanulmányainak anyagi támogatásáról, valamint 

jutalom megállapításáról. 

 

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 Végh László 

 hitelesítő  hitelesítő 

 


