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68/2013. (III. 21.)
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én 17 
órakor tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:
Mrázik Sándor alpolgármester
Takács Istvánné képviselő
Telek László képviselő
Végh László képviselő (17.22 órától)
Véningerné Bognár Krisztina képviselő (17.07 órától)
Zsigmondné Kovács Margit képviselő

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző
Papné Gál Gyöngyi könyvtáros (17.26 óráig)
Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető

Az ülés megnyitása

Mrázik Sándor alpolgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, 
hogy  a  képviselő-testület  határozatképes.  Véningerné  Bognár  Krisztina  és  Végh  László 
képviselők  jelezték,  hogy késni fognak.  Javasolom,  hogy a 2.  napirendi  pontot  tárgyaljuk 
elsőnek. A meghívóban szereplő napirenden kívül van-e valakinek egyéb javaslata?

Véningerné Bognár Krisztina képviselő 17.07 órakor megérkezett.

Takács Istvánné képviselő: közvilágítással kapcsolatban szeretnék szót kérni.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: egy kérelmet kaptam ma, azt szeretném ismertetni, 
valamint a Művelődési Bizottság határozati javaslatait.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: szavazásra  teszem  fel  a  napirendi  pontokat  az 
elhangzottakkal kiegészítve.

A képviselő-testület 5 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.

Napirendi pontok:

1./ Könyvtár és Művelődési Ház beszámolója a 2012. évi tevékenységről.

2./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamit tájékoztató a két ülés között 
eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról.

3./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
módosítása.
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4./ Közbeszerzési terv elfogadása.

5./ Pénzintézetek számlavezetésre adott ajánlatainak megtárgyalása.

6./ Aktuális ügyek
A./ Tájékoztatás az önkormányzat biztosításainak áttekintéséről.
B./ II. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés módosítása.

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)

Mrázik Sándor alpolgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és Telek László 
képviselő-testületi tagokat javasolom. 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igennel, egyhangúlag elfogadta.

1.
Könyvtár beszámolója a 2012. évi tevékenységről

Mrázik Sándor alpolgármester: a könyvtár  beszámolóját  mindenki  megkapta.  Kérdezem 
Papné Gál Gyöngyi könyvtárost, hogy a beszámolóhoz van-e kiegészítenivalója?

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: nincs. Úgy gondolom leírtam mindent, a kérdéseket várom. 
A számítógépekkel, a nyomtatóval és az internettel van probléma. Sok mindent letöltenek a 
használók. Mindenki mögött nem állhatok, hogy nézzem, mit csinál, főleg ha fizet érte.

Mrázik Sándor alpolgármester: olyan dolgok is letöltésre kerülnek, amelyek károsítják a 
gépeket?

Papné  Gál  Gyöngyi  könyvtáros: igen.  Sok  vírust  és  olyan  anyagokat,  amelyek  szerzői 
jogokat  sértenek.  A  rendszergazda  javasolta,  hogy  alá  kellene  íratni  a  számítógépeket 
használókkal egy nyilatkozatot, hogy a használat során a gépre került anyagokért vállalja a 
felelősséget. Sok gyerek használja a gépeket, nem tudom, hogy mit szólnának a szülők ehhez. 

Dr. Hanák Mária jegyző: semmi kifogás nincs ez ellen, ebben az esetben a szülő vállalja a 
felelősséget.

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: a szülő lehet,  hogy nem is tud arról,  hogy a gyereke a 
könyvtárban internetezik. Még azt lehetne szabályozni, hogy 18 éven aluli nem használhatja a 
gépeket.

Dr. Hanák Mária jegyző: ha a szülőtől kérsz nyilatkozatot,  akkor használhatják a 18 év 
alattiak is. 

Mrázik Sándor alpolgármester: ha ez ilyen problémát okoz, akkor az önkormányzat fedje le 
magát, és egyéni regisztráció alapján legyen visszakövethető a számítógép használata.
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Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: a rendszergazda azt is felvetette, hogy hoz létre egy fiókot, 
ahonnan csak internetezni lehet. A nyilatkozatok miatt nem akarok problémát.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  vírusirtót  meg  kell  oldani.  Ami  szerzői  jogokat  sért, 
annak letöltését le kell tiltani, ha van rá technikai megoldás, akkor azt be kell vezetni.

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: az illegális programletöltést is meg kellene akadályozni.

Mrázik Sándor alpolgármester: ezt a rendszergazdával meg kell beszélned. Amíg minden 
lakásban nincs internet hozzáférés, addig a könyvtárban biztosítani kell a lehetőséget. Ha ez 
plusz költséget ró az önkormányzatra, akkor azzal a testületnek szembesülnie kell. Az internet 
problémája  abból  adódik,  hogy  az  eddigi  szolgáltató  megszüntette  a  szolgáltatást,  de 
folyamatban van a megoldás, a Novi-Com Kft. fogja szolgáltatni az internetet. A Művelődési 
Háznál le lesz mondva az internet, a korábbi pályázat miatt már nem kell fenntartani. Ez kb. 
15 E Ft/hó megtakarítást jelent. A Novi-Com Kft. kedvezményes áron fog szolgáltatni, és ez 
lesz mindkét intézménynél. 
Az I. számú orvosi körzetbe is vásároltunk nyomtatót, mert tönkrement a korábbi, nyilván a 
könyvtár problémáját is megoldjuk.

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: a Sárvíz Tükör című újság megszűnt, amelybe több, mint 
10 évig írtam. 

Zsigmondné  Kovács  Margit  képviselő:  egy  pedagógus  kollégának  költözés  miatt  sok 
könyvét nincs hova tennie, ezeket odaajándékozhatja a könyvtárnak?

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: minden könyvet szívesen fogadok, mert nem szeretem, ha 
kidobják őket. Meg fogom nézni, hogy milyen könyvekről van szó, mert kevés hely van.  
A polcok tetejére pakoltam egy sort, csak annak meg az elérése nehézkes. Van egy ajtó, ami a 
könyvtárból a Művelődési Házba vezetett  át,  most polc van mögötte.  Viszont egy nagyon 
széles ajtó, és akár egy bepolcozással nyernénk helyet. Idén selejteztem közel 600 db könyvet, 
amiből több példány volt, vagy kevésbé kölcsönözték.

Végh László képviselő 17.22 órakor megérkezett.

Mrázik Sándor alpolgármester: ezt a lehetőséget meg fogjuk nézni.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: sokrétű, mindenre kiterjedő a beszámoló.

Papné  Gál  Gyöngyi  könyvtáros: az  egyetem  mesterképzését  kezdtem  el,  hogy  tudjak 
segíteni az olvasóknak informatika terén.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  beszámolóval  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése, 
véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a könyvtár beszámolóját, megköszönve 
Papné Gál Gyöngyi könyvtáros munkáját.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

48/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

A Könyvtár beszámolójáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Könyvtár írásbeli beszámolóját, megköszöni Papné Gál Gyöngyi könyvtáros 
2012. évi tevékenységét.

Papné Gál Gyöngyi 17.26 órakor távozott az ülésről.

2.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról

Mrázik  Sándor  alpolgármester:  van-e  valakinek  kérdése  a  lejárt  határidejű  határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban? Nincs.
Az önkormányzati  feladatokba való besegítés  miatt  az  iskolai  gondnoknak havi  3 E Ft-al 
feltöltjük a telefonját.
A  védőnő  egy  hétig  helyettesítette  a  kolléganőjét  betegség  miatt,  amelynek  50  %-os 
helyettesítési díja van. 
A  tükröspusztai  ivóvízhálózat  tervezéséhez  megtörtént  az  egyeztetés,  a  tervdokumentáció 
készítése folyamatban van. 
Volt egy Kistérségi Társulási ülés, ahol szó volt a pedagógiai szakszolgálatról is. A tavalyi  
évben 600 E Ft-ot fizettünk erre, ami kb. 3 havi részt jelent. A seregélyesi Polgármester Úrral  
és az iskola igazgatójával történt egyeztetés során megállapítottuk, hogy a szakszolgálat az 
önkormányzatnak  2,9  M  Ft-ba  kerül.  1  M  Ft  volt  betervezve  tavaly,  viszont  a 
gyógytestnevelésnek a díját össze kell vezetni. Figyelemmel kell lenni az elszámolásnál arra 
is,  hogy  szeptembertől  a  Baptista  Szeretetszolgálat  az  intézményfenntartó.  A  seregélyesi 
önkormányzat  a  szakszolgálat,  gyógytestnevelés  költségét  mintegy  14  M  Ft-al 
megfinanszírozta.  Nekünk  nem  a  Kistérséggel  kell  tehát  elszámolni,  hanem  Sárosd  és 
Seregélyes fog erről tárgyalni. 1,2-1,3 M Ft-ba fog kerülni, ebből 650 E Ft ki van fizetve. 
Jelenleg 6,5 M Ft Sárosd-Seregélyes mérlege. 
Tájékoztatom  a  Képviselő-testületet,  hogy  Magyar  Lászlóné  két  új  Philips  monitort 
ajándékozott  az  önkormányzatnak.  Amennyiben  egyetért  a  testület,  akkor  ezt  a  gesztust 
határozattal köszönjük meg.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: még egy virágcsokrot is adhatnák.
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Mrázik Sándor alpolgármester: egy ajándékkosárra gondoltam. Aki egyetért  azzal,  hogy 
határozatban, illetve ajándékkosárral  köszönjük meg a monitorokat,  kérem kézfelemeléssel 
jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

49/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

Magyar Lászlóné-nak köszönetnyilvánításról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Magyar 
Lászlóné Sárosd, Kossuth u 30. sz. alatti  lakosnak a Polgármesteri  Hivatal számára 
ajándékozott  két  új  Philips  márkájú  monitorért.  Magyar  Lászlóné  ajándékával 
elősegítette  a  Hivatal  infrastruktúrájának  fejlesztését,  hozzájárult  a  komfortosabb 
munkavégzéshez.
Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület köszönetnyilvánításáról az 
ajándékozót a határozat és az ajándékkosár átadásával tájékoztassa.

Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Mrázik Sándor alpolgármester: a K.I.P. Kft. az idei évben is elvégezte településünkön a 
hóeltakarítást,  eltekint  ennek a  költségétől.  Kérem a  Testületet,  hogy a Kft  Vezetője  felé 
tolmácsoljuk a köszönetünket határozat és szintén egy ajándékos formájában. Aki egyetért 
azzal, hogy a K.I.P. Kft-nek köszönetet mondunk az önkormányzat érdekében végzett gépi 
munkáért – hótolásért - , kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 6igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

50/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a 

K.I.P. Kft-nek köszönetnyilvánításról
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a 
K.I.P. Kft-nek (2433 Sárosd, Fő u. 51.) a település érdekében és javára végzett 
munkájáért: a téli hóeltakarításért.
Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület köszönetnyilvánításáról a 
Kft-t a határozat és az ajándékkosár átadásával tájékoztassa.

Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Mrázik Sándor alpolgármester: az abai önkormányzat Gyimesi Karcsi Bácsit posztumusz 
az Abai Kultúráért és Közösségért díjban részesítette a Magyar Kultúra Napja alkalmából. 
Büszkék lehetünk.

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: a következő Kisbíróban jelentessük meg.

Takács Istvánné képviselő: a Fejér Megyei Hírlapban megjelent.

Mrázik Sándor alpolgármester: a hagyományos közmunkaprogramban 11 fő alkalmazására 
lesz  lehetőségünk.  Amikor  ez  a  faluban  szóba kerül,  nagyon  fontosnak  tartom,  hogy azt 
erősítsük, hogy ez a program pályázatot képvisel, nem azt jelenti, hogy bármit csinálhatunk, 
hanem ezeknek a munkásoknak azokon a helyeken kell lenni, ami a pályázatban szerepel. 
Egy  rendőrségi  megbeszélésen  vettem  részt.  A  lakossági  felmérés  alapján  Sárosd 
közbiztonság szempontjából a 100 legrosszabb település között van és szombaton a körzeti 
megbízottal  és  a  Polgárőrség  vezetőjével  a  Belügyminisztériumba  megyünk  egy 
továbbképzésre, tájékoztatóra ezzel kapcsolatban. Ki szeretnénk mondani, amit a rendőrség 
nem biztos, hogy ki mer mondani a felettes szerveknek. Februártól két körzeti megbízott van. 
A Baptista Szeretetszolgálatnak leszámláztuk a 2012. évi díjakat. Folyamatban van a januári 
és februári közüzemi számláknak az elrendezése. 
Az  Erdészeti  Hatóság  felé  egy  jelentési  kötelezettségnek  kellett  eleget  tenni.  Ebben 
segítségünkre volt, mint korábban is, Szakács Zoltán, akivel a megbízási szerződés aláírásra 
került. 
Javasolom,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottságot  bízzuk  meg  a  temető  rendeletnek  a 
felülvizsgálatával. Mennyi időt vesz ez igénybe?

Dr. Hanák Mária jegyző: a temetőkről, temetkezésről szóló törvényt, a végrehajtásáról szóló 
kormányrendeltet  kell  ismételten  áttanulmányozni,  ehhez  igazítani  helyi  rendeletünket. 
Érdemes  figyelemmel  lenni  a  helyi  változásokra  is.  A Kormányhivataltól  is  kaptunk  egy 
körlevelet a felülvizsgálattal kapcsolatosan. A májusi ülésre el lehet készíteni.

Mrázik Sándor alpolgármester: aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság a temetői 
rendeletet vizsgálja felül és a májusi rendes ülésen tárja a testület elé, kérem kézfelemeléssel 
jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

51/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

az Ügyrendi Bizottság megbízásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megbízza  az 
Ügyrendi  Bizottságot,  hogy  a  Képviselő-testület  temetőkről,  a  temető 
rendjéről szóló helyi rendeletét vizsgálja felül. Az elkészített anyagot a májusi 
rendes ülésen tárja a testület elé.

Határidő: 2013. május rendes testületi ülés
Felelős: Telek László Ügyrendi Bizottság Elnöke

   dr. Hanák Mária jegyző

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  KDV  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás 
ülésén vettem részt, ahol elhangzott, hogy a hulladékszállítást végző szolgáltatók a tavalyi évi 
szemétszállítási  díj  plusz  4,1-4,2  %  emelését  érvényesíthetik.  A  napokban  meg  is  kapta 
mindenki a csekket. Átdolgozás alatt van a törvény jelen pillanatban is. A tervezett emeléssel 
sem tudja ellátni a feladatot a szolgáltató. Nyilván a szolgáltatónak árbevétel kell. Elméletileg 
visszamenőleg  nem lehet  majd módosítani  a díjat,  tehát,  ha emelés  lesz,  akkor nem lehet 
január 1-től. Egy EU pályázat révén a volt szeméttelepünket rekultiválták, viszont 10 éven 
keresztül  fenntartási  kötelezettségünk van. Van két figyelő kút,  amelyeket  évente egyszer, 
előre meghatározott paraméterekre vizsgáltatni kell, és évente kétszer kell kaszálni a területet. 
A társulás felhatalmazta a titkárságot,  hogy járjon utána, ki végezheti  a vízminta vételt  és 
vizsgálatot. Az ülésen döntés született arról, hogy a társulás próbálja ezt megoldani, hiszen ez 
egy  speciális  szakfeladat.  Közbeszerzési  eljárást  kell  a  társulásnak  kiírnia  erre,  mert  
83 települést érint. Jelenleg a társulás költségvetésében erre nincs pénz. Nekünk április 30-ig 
el kell végezni a vízminta vételt és vizsgálatot. 
A Fejér  Megyei  Kormányhivatal  polgármesteri  és  képviselői  képzést  tart,  amit  nagyon  jó 
dolognak tartok. Több önkormányzat is jelezte, hogy március 14-én nem tudnak részt venni a 
programon, mert akkor vannak az ünnepségek. Ezért módosították az időpontot, és március 
28-án lesz. Én szeretnék menni a képzésre. Ha valaki még részt kíván venni, akkor jelezze.

Dr. Hanák Mária jegyző: tavaly év végén járt itt az Optimális Biztosító, aki tájékoztatta a 
testületet, hogy a jelenlegi biztosításunkat meg lehetne pályáztatni több biztosítóval. Ennek az 
a feltétele, hogy a vagyonunkat felmérik és az állapotához mérten esetleg nagyobb biztosítási 
értékben  feldobják  a  piacon.  Itt  járt  a  cég  képviselője.  Megtörtént  a  vagyonfelmérés,  az 
auditálás folyamatban van, megkeresték a biztosítókat. Érkeztek már be ajánlatok. Jelenleg 
740 E Ft körüli összeg, amit vagyonbiztosításra fizetünk a Groupama Garancia Biztosítónak 
évente. Ebben nincs benne a 12 lakásos bérház és a gépjármű kötelező felelősségbiztosítás, 
illetve  a  megnövekedett  értékű  sportöltöző.  Több  biztosítót  megkeresnek  és  nekünk 
megküldik, amiből választhat a testület. Nagyságrendileg, úgy is, hogy magasabb biztosítási 
értéken szerepel a vagyon, kb. 200 E Ft a különbség a jelenlegi és a már megküldött ajánlat  
között. A feltétel az, hogy a vagyonbiztosításunkat fel kell mondani. Május 1. a biztosítási 
évforduló, tehát április 1-el értesíteni kell a biztosítót. Az áprilisi ülésre a cég biztosítja, hogy 

8



leteszik az ajánlatokat, tud dönteni a testület és meg is lehet kötni május 1-ig a szerződést, így 
nem lesz biztosítás nélkül semmi sem. Most az a feladat, hogy döntsön arról a testület, hogy a 
biztosítást május 1. határnappal felmondja.

Telek László képviselő: lesz még több ajánlat is? 740 E Ft-nál mindegyik jobb lesz?

Dr. Hanák Mária jegyző: igen, és megkerestek több biztosítót.

Telek László képviselő: mennyibe kerül ez nekünk?

Dr. Hanák Mária jegyző: semmibe, ők a biztosítótól kapnak jutalékot.

Mrázik Sándor alpolgármester: aki  egyetért  azzal,  hogy felmondjuk a  vagyonbiztosítási 
szerződésünket  a  Groupama  Garancia  Biztosítónál  május  1.  határnappal,  kérem 
kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

52/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

A Groupama Biztosítónál megkötött biztosítási szerződés felmondásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  a  Groupama 
Biztosító  ZRt.-vel  kötött,  588025718  kötvényszámú  vagyon-  és 
felelősségbiztosítását  és  a  227/588235721  kötvényszámú  Elektromos 
berendezések  biztosítását  2013.05.01.-ével  a  törvényi  előírásoknak 
megfelelően meg szünteti, az esedékes díjat eddig az időpontig rendezi. 
A megszűnés oka: évfordulóra történő felmondás.
Tudomásul veszi, hogy a biztosító kockázatviselése 2013.04.30.-án 24 órakor 
megszűnik.  Tudomásul  veszi,  hogy az  évfordulóra  történő  felmondás  csak 
abban  az  esetben  érvényes,  ha  30  nappal  az  évforduló  előtt  a  biztosító 
tudomására jutott.
Felhívja  az  Alpolgármestert  és  a  Jegyzőt,  hogy  a  Biztosítót  a  Képviselő-
testület döntéséről értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

  dr. Hanák Mária jegyző
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3.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 

módosítása

Dr.  Hanák Mária jegyző: a  Képviselő-testület  kapott  egy,  a Fejérvíz  Zrt.  által  kiküldött 
tájékoztatót.  Decemberben  itt  volt  Karászi  Úr  és  az  önkormányzathoz  visszaszálló 
közművagyon  további  működtetéséről  kellett  dönteni..  Akkor  a  testület  a  vagyonkezelés 
mellett döntött. Van azonban egy hiányosság. Akkor tudunk vagyonkezelői szerződést kötni, 
ha a helyi rendeletben a vagyonkezelés szabályai le vannak fektetve. Nem feltételezték, hogy 
nekünk  nincs  ilyen,  de  nincs.  Kötelező  volt  tavaly  elkészíteni  a  vagyonrendeletet.  A 
vagyonkezelés szabályait pedig ebben a rendeletben, vagy külön rendeletben kell lefektetni. A 
vagyonrendelet módosítását javasolom. A rendelet IV. fejezete, az értékesítésről szól, az alá 
egy  vagyonkezelésről  szóló  szabályzatot  javasolok  beemelni.  A  Fejérvíz  Zrt.  azt  kéri  és 
javasolja,  hogy  ne  ingyenesen  adjuk  kezelésbe  a  vagyont.  
A módosításban a visszterhes és ingyenes átadás lehetősége is benne van, hiszen lehet, hogy 
valami más átadására is sor kerül, és akkor nem kell módosítani a rendeletet. A Fejérvíz Zrt. 
2 Ft/m3 vagyonkezelési díjat tud nekünk biztosítani. Innentől minden kötelezettség az övék. 
Nyilván  a  nagyobb  beruházásoknál  kérnek  hozzájárulást.  A  vagyonrendelet  módosítását 
kérem megtárgyalni és elfogadni.

Telek László képviselő: ez a 2 Ft/m3 fix?

Mrázik  Sándor  alpolgármester:  nem,  ők  ezt  javasolják.  Nem  tudja  ezt  a  díjat  tovább 
hárítani  a  lakosságra,  mert  hatósági  áras  a  víz-  és  csatornadíj  is.  A  vagyonrendelet 
módosítással  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése,  véleménye,  javaslata?  Nincs.  Aki 
egyetért a rendelet módosításával az előterjesztés szerint, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület minősített többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi rendeletet alkotta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2013 (III. 22.) számú 

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012 (V. 22.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)
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4.
Közbeszerzési terv elfogadása

Dr. Hanák Mária jegyző: a közbeszerzési törvény előírásai szerint a Képviselő-testületnek 
március  31-ig  el  kell  fogadnia  a  közbeszerzési  tervet.  A  közbeszerzési  értékhatárok  nem 
változtak ebben az évben sem. Tavaly nem volt közbeszerzésünk. Az idei évben várhatóak. 
Az egyik a Kézműves Ház felújítása, itt 26 M Ft a nettó összeg, és 33 M Ft a bruttó. A másik  
az energetikai beruházás, ahol 46 M Ft a nettó összeg és 53 M Ft a bruttó bekerülési költsége.  
Ha  nincs  közbeszerzési  terv,  akkor  nem  írhatunk  ki  közbeszerzést,  ha  van,  akkor  nem 
kötelező azt végrehajtani. 

Mrázik Sándor alpolgármester: a tükröspusztai ivóvízhálózat és az Új utcai ivóvízhálózat 
kiépítése valószínűleg nem haladja meg az értékhatárt. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése,  véleménye,  javaslata?  Nincs.  Szavazásra  teszem  fel  a  közbeszerzési  tervet  az 
előterjesztés szerint.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

53/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

Közbeszerzési tervről
 

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2013.  évi 
közbeszerzési terv elfogadására irányuló javaslatot, és azt az alábbiak szerint fogadja el:

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A 
közbeszerzés 

tárgya

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 

típus

Az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 

időtartama 

Előzetes 
összesített 
tájékoztató 
közzététele 
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I. Árubeszerzés

Nincs xx xx xx xx xx

II. Építési beruházás

1.Kézműves 
ház kialakítá-
sa Sárosd, 
863 hrsz 

Kbt.III. 
része 

szerinti 
nemzeti 

eljárásrend

Kbt.122. § 
(7) 

bekezdése 
szerinti 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás
2013. harmadik 

negyedév

2014. 
második 
negyedév nem

2. energetikai 
korszerűsítés

Kbt.III. 
része 

szerinti 
nemzeti 

eljárásrend

Kbt.122. § 
(7) bekez-
dése sze-
rinti hir-
detmény 
közzététele 
nélküli tár-
gyalásos 
eljárás

2013. harmadik 
negyedév

2014. 
második 
negyedév nem

III. Szolgáltatás megrendelés

Nincs xx xx xx xx xx
IV. Építési koncesszió

Nincs xx xx xx xx xx
V. Szolgáltatási koncesszió

Nincs xx xx xx xx xx

Felhívja a polgármestert, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet - a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi  CVIII.  törvény 31. § (1) bekezdés  a) pontjában foglalt  előírásnak eleget  téve a 
település honlapján tegye közzé.

Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester
Határidő: 2013. március 31.

5.
Pénzintézetek számlavezetésre adott ajánlatainak megtárgyalása

Mrázik Sándor alpolgármester: kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az 
ezzel kapcsolatos javaslatukat.

Végh László  képviselő,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke: az  előző  testületi  ülésen  kapta  a 
feladatot a bizottság, hogy a különböző pénzintézetek az ajánlatainak vizsgálatát végezze el. 
Három  pénzintézet  küldött  ajánlatot,  abból  kettő,  ami  megfelelő.  A  bizottsági  ülésen 
megtárgyaltuk  az  ajánlatokat.  Megállapításra  került,  hogy jelentősebb  megtakarításra  nem 
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érkezett  ajánlat.  Az  alábbi  kiegészítésekre  adjon  választ  a  Sárbogárd  és  Vidéke 
Takarékszövetkezet valamint az OTP Bank Nyrt.. E visszajelzés alapján fogunk dönteni.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: most  kaptak  a  képviselők  egy  anyagot,  és  ezeket  a 
kérdéseket is még külön-külön fel kellene tenni. Nem lesz egységes, mer az egyik pénzintézet 
reagált  már,  a  másik  nem.  Kérem,  hogy  egy  határidőt  szabjunk  meg.  Nem  vagyunk 
kényszerhelyzetben, hogy döntsünk. 

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a következő testületi ülésen konkrétan 
tudjunk róla dönteni. 15 napot adhatnánk a válaszadásra.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: adjunk  10  napot  a  válaszadásra,  jövő  hónap  5-ig.  Aki 
egyetért a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatával, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

54/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

pénzintézetek folyószámla vezetéssel kapcsolatos ajánlatairól

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megvitatta  a 
folyószámla-vezetéssel kapcsolatban megkeresett pénzintézetek ajánlatait. Két 
pénzintézettel  tudja  elképzelni  a  további  munkát:  az  OTP  Bankkal  és  a 
Sárbogárdi Takarékszövetkezettel. A megalapozott döntéshez újabb kérdések 
felvetését tartja szükségesnek: 
Önkormányzattal kapcsolatosan:
- bankon kívüli és belüli utalás jutaléka közötti különbségtétel
- pénztári befizetés díjmentesége csak az önkormányzatra vonatkozik vagy a 
lakosságra is
- szabad önkormányzati pénzeszköz átmeneti lekötése esetén elérhető kamat 
mértéke
- önkormányzat egyedi elbírálás alapján részesülhet-e a tájékoztatóban adott 
banki terhekből kedvezményben
Munkavállalók részére:
- ingyenes bankkártya igénylés
-  első  két  levétel  ingyenes  legyen  a  pénzintézetnél  nyitott  számláról,  saját 
automatából
- internetes utalás ingyenessége pénzintézeten belül
- jövedelem független ingyenes számlavezetési díj
- bankkártya éves díja- ingyenes?
- 0-24 órás banki automata szolgáltatás Sárosd településen
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A  Képviselő-testület  felhívja  az  alpolgármestert,  hogy  az  OTP  Bankhoz 
valamint A Sárbogárdi Takarékszövetkezethez a kiegészítő kérdéseket juttassa 
el. 
A válaszadásra nyitva álló határidő 2013. április 5.

Határidő: azonnal
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

6.
Aktuális ügyek

A./ Tájékoztatás az önkormányzat biztosításainak áttekintéséről

Mrázik Sándor alpolgármester: a tájékoztatás megtörtént.

B./ II. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés módosítása

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  törvényi  változások  miatt  az  egészségügyi 
alapszerződéseket  módosítani  kell.  Az előző testületi  ülésre a Koroknai  Doktor Úrék nem 
tudták átnézni. Ma reggel megküldte az általa teljesen átdolgozott szerződést, aminek köze 
nincs a feladat-ellátási szerződéshez. Összehasonlíthatatlan azzal, amit a Jegyző Asszony a 
háziorvosokkal együtt történt egyeztetés után elkészített. A testületnek innentől kezdve ezzel 
nem kell foglalkoznia. A Szociális Bizottság nézze át a szerződést. Javasolnám, hogy vonja be 
a háziorvost is ebbe. Arról döntsön a testület, hogy bízza meg a Szociális Bizottságot, hogy 
újra álljon neki ennek az ügynek. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

55/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

Szociális és Egészségügyi Bizottság megbízásáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Szociális 
és Egészségügyi  Bizottságot azzal,  hogy a háziorvosi feladatellátásról szóló 
szerződést tárgyalja újra a Sospito Kft-vel úgy, hogy ismételten vonja be a 
háziorvosokat. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
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Végh László  képviselő,  a Pénzügyi  Bizottság elnöke: a  bizottsági  ülésen arra  jutottunk, 
hogy  a  Sospito  Kft.  minél  előbb  küldje  meg  az  I.  orvosi  körzet  átvételével  kapcsolatos 
elképzeléseit.  Felvetettük az I. orvosi körzetnek az álláshelyét,  amire pozitív választ adtak. 
Onnantól kezdve azzal sem történik semmi. Az OEP finanszírozáson kívül plusz 1,5-1,8 M 
Ft-ba  kerül  az  önkormányzatnak  a  körzet.  Azt  javasolnánk a testületnek a  bizottsági  ülés 
alapján, hogy azzal keressük meg a Sospito Kft-t, hogy van-e továbbra is elképzelése az I. 
orvosi körzettel kapcsolatban, mert nem nyilvánított véleményt.

Mrázik Sándor alpolgármester: azt el tudjuk fogadni, hogy a bizottság megkeresi a Sospito 
Kft.-t,  aki  írásban  tegye  meg  a  testületnek  az  I.  orvosi  körzet  betöltésével  kapcsolatos 
javaslatát a következő testületi ülésre. 

Végh László  képviselő,  a  Pénzügyi  Bizottság elnöke: ha ez nem történik meg,  akkor  a 
bizottság javasolja, hogy hirdessük meg az üres álláshelyet.

Mrázik Sándor alpolgármester: aki egyetért azzal, hogy a Sospito Kft. írásban tegye meg a 
javaslatát az I. orvosi körzet betöltésével kapcsolatban a következő testületi ülésre, ha ez nem 
történik meg, akkor hirdessük meg az üres álláshelyet.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

56/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

I. számú háziorvosi körzet átvételéről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  I.  számú 
háziorvosi  körzet  átvételével  kapcsolatosan  ismételten  megkeresi  a  Sospito 
Kft.-t, választ kérve a soron következő testületi ülésre. Amennyiben a Kft a 
válaszát  nem adja meg,  illetve  negatív  választ  kapunk a Képviselő-testület 
közalkalmazotti státusszal meghirdeti az üres álláshelyet.

Határidő: 2013. áprilisi testületi ülés
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester
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Végh László képviselő,  a Pénzügyi Bizottság elnök:  az óvoda benyújtott  egy kérelmet.  
Az önkormányzatnak visszafizetett tandíj összegét kéri az óvoda. A bizottság tájékoztatást kér 
a  visszatérülő  teljes  összeg  nagyságáról.  Ennek  ismeretében  udvari  játékok  beszerzésére 
javasolja az összeg átadását. 

Mrázik Sándor alpolgármester: a teljes összeg 272 E Ft, ebből 167 E Ft lett visszafizetve.

Végh  László  képviselő,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke: készpénzben  semmiképpen  nem 
javasoljuk átadni. Az udvari játék a gyerekek javára válik.

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő: most  senkinek  nincs  fejlesztő  pedagógus 
végzettsége,  és nagyon sok olyan gyerek van, akinek szüksége lenne rá. Ha valaki más el 
tudná ezt  végezni,  akkor  szüksége lenne erre  a  pénzre.  A pedagógusoknak 7 éven belül  
120 óra továbbképzésen részt kell vennie. A fejlesztő pedagógusképzés drága volt, ezért más 
meg  nem tudta  elvégezni  és  most  a  saját  költségén  kell,  hogy elmenjen  továbbképzésre. 
Mindenképpen erre kellene fordítani az összeget.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: az  óvoda  azt  írta  a  kérelemben,  hogyha  más  lehetőség 
nincs, akkor udvari eszköz beszerzés útján kapja meg az összeget. Kapja vissza év végén azt 
az összeget az óvoda, amennyit  befizettek,  ha továbbképzésre költi  az összeget és ezzel a 
pénzzel elszámol a testületnek.

Telek László képviselő: ha év végén kapja meg, akkor el tudja költeni?

Mrázik Sándor alpolgármester: beiskoláz valakit. Aki egyetért azzal, hogy az óvoda kapja 
vissza a 272 E Ft-ot a befizetések arányában, amit kizárólag továbbképzésre használhat, és 
2014. január 31-ig elszámolási kötelezettséggel él a testület irányába, kérem kézfelemeléssel 
jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

57/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

KISZI Napraforgó Művészeti Modell Óvoda kérelméről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  támogatja  a  KISZI 
Napraforgó  Művészeti  Modell  Óvoda  kérelmét  a  272  E  Ft  továbbképzési 
támogatás  visszafizetéséből  származó  összeg  átadásával  kapcsolatosan.  
A Képviselő-testület  azonban nem udvari  játékokra,  hanem továbbképzésre 
biztosítja  ezt  az  összeget  azzal,  hogy  a  továbbképzés  számláját  az 
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önkormányzat nevére kell kérni és a Képviselő testület felé 2014. január 31. 
napjáig el kell számolni
Felhívja az alpolgármestert,  hogy a Képviselő testület döntéséről kérelmező 
intézmény vezetőjét a határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Végh  László  képviselő,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke: a  bizottság  a  szemétszállítási  díj 
kedvezményeket  megtárgyalta.  Javasolja a testületnek felmérni az aktuális kedvezményben 
részesültek létszámát,  új  szempontok meghatározását.  Külön kedvezményben részesültek a 
Pro-Civitate kitüntetettek. Kb. 40-41 fő részesülhetne kedvezményben - 80 l edényzettel - , 
amit talán fedezne az erre a célra lévő 600 E Ft.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: 300  E  Ft  van  a  költségvetésben  és  300  E  Ft  bonuszt 
kaptunk a szolgáltatótól,a mult évekbe amit a kedvezmény adására fordítottunk. Nem tudjuk 
még, hogy erre a térségre mit fog adni a szolgáltató. Nézzük meg a mostani szabályozásunkat, 
mérjük fel annak a körét, akik érintettek. 

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: javasolom, hogy a Szociális Bizottság 
határozza meg a konkrét létszámot.

Mrázik Sándor alpolgármester: a testület megbízza a Szociális Bizottságot, hogy a 70 év 
feletti, egyedül élők létszámát mérje fel. Amíg a szemétszállítási díj nem lesz megállapítva, 
addig nem tudunk semmit tenni. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

58/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

Hulladékszállítási díjkedvezmény kidolgozásáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Szociális 
és Egészségügyi Bizottságot, hogy mérje fel a település lakói közül a 70 éven 
felüli,  egyedül  élő  állampolgárokat,  akiket  esetlegesen  a  hulladékszállítási 
díjkedvezményben tud részesíteni. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
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Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Kovács Orbánné Sárosd, Bem u. 26. 
sz.  alatti  lakosnak  van  egy  tető  felújítási  ügye.  Született  egy  javaslat,  hogy  a  testület  a 
tetőjavítást max. 100 E Ft összegig biztosítja. Különböző árajánlatokat kért Kovács Tibor a 
tetőjavításra,  és  azt  szerette  volna,  ha  az  összeg felét  állja  az  önkormányzat.  A bizottság 
továbbra is azt javasolja a testületnek, hogy a korábban megállapított 100 E Ft hozzájárulást 
biztosítsa. A héjazatot megvásárolja az önkormányzat.

Mrázik  Sándor  alpolgármester:  aki  egyetért  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatával,  kérem 
kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

59/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

Sárosd, Bem u. 26. sz. alatti lakóház tető felújításáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kovács  Orbánné 
Sárosd, Bem u. 26. sz. alatti  lakosnak az iskolai  futballabdák átrepülésével 
megrongált  tető  felújításához  a  Képviselő-testület  korábbi  döntésének 
megfelelően- max. 100 E Ft összeget biztosít. A héjazatot az önkormányzat 
vásárolja meg

Határidő: folyamatos
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: az előző bizottsági ülésen beszéltünk 
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beadványáról,  amelyen jelen volt az Elnök Úr. Ki akarnak 
költözni  a  laktanyájukból.  Az  egyesület  szolgáltatási  köréhez,  bővítéséhez  egy  nagyobb 
épületre  lenne  szüksége.  A  bizottság  támogatja,  hogy  az  egyesülettel  együttműködve 
próbáljunk épületet  biztosítani  a feladat megoldásához.  A tűzoltók szívesen osztoznának a 
rendőrség épületén a rendőrséggel. A régi TSZ varroda lett volna nekik a legmegfelelőbb. Ez 
oka fogyottá vált, olyan sok a hitel az ingatlanon. A rendőrség udvarára úgy tudnának bejárni, 
hogy a régi rendőrség udvaráról bemenve egy körforgót alakítanának ki. Egy faluházat a régi 
rendőrségnél fenntartanának. Egy telekösszevonással egy központi helyet ki lehetne alakítani. 
Az egyesület elnöke beszélni fog a sárbogárdi Rendőrkapitány Úrral. Ha a beleegyezésükről 
írásban nyilatkoznának, a testületnek az sokat segítsen.
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Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő: ha  az  Elnök  Úr  beszél  a  sárbogárdi 
Rendőrkapitány Úrral, akkor azon a megbeszélésen ott kellene lennie a polgármesternek vagy 
az alpolgármesternek.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: ha  kiürül  a  tűzoltószertár,  akkor  arról  is  dönteni  kell.  
A  Tűzoltóság  elképzelésénél  vannak  egyéb  költségek.  A  régi  rendőrség  egy  nagyon  jól 
megépített épület. A hátsó részét le kell bontani, mert életveszélyes. Pályázat szempontjából 
az  lenne  a  cél,  ha  a  Tűzoltó  Egyesület  tulajdonában  vagy használatában  legyen  az  adott 
terület. Korábbi kezdeményezés volt, hogy a rendőrséget a kisegítő iskola épületébe át kellene 
helyezni. Az egyesület elképzelését sok szempontból át kell nézni. Mindenki egyetért azzal, 
hogy kell nekik segíteni. 

Telek László képviselő: ha ez megvalósul, akkor a másik épületnek megszűnik a funkciója. 
Teljesen a ház mellé kerül a kijárat,  ha a rendőrségnél lenne a tűzoltólaktanya.  Nem lehet 
egyesíteni a telket.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: korlátozva  lenne  a  régi  rendőrség  épületének  a 
használhatósága. A kisegítő iskola teljesen jó lenne a tűzoltóknak és a rendőrségnek is. Ott 
van  akkora  udvar,  hogy  a  tűzoltóautó  könnyen  meg  tud  fordulni.  A  régi  tanácsházában 
gondolkozzunk  elsősorban  és  mindenféle  szakhatóságot  meg  kell  kérdezni.  Aki  egyetért 
azzal,  hogy a régi tanácsházánál,  kisegítő iskolánál közös bejárást tartsunk a tűzoltók és a 
rendőrség áthelyezésével kapcsolatban, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
1 fő nem vett részt a szavazásban

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

60/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

Tűzoltóság és Rendőrség áthelyezéséről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi  tűzoltóság 
valamint a Sárbogárdi Rendőrkapitányság helyigényének egyeztetése céljából 
a régi tanácsházánál, a kisegítő iskolánál közös bejárást tart a tűzoltók és a 
rendőrség  áthelyezésével  kapcsolatban.  A  bejárásra  mindkét  érintettet  meg 
kell hívni.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester
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Civil szervezetek beszámolói

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő,  a  Művelődési  Bizottság  elnöke:  a  bizottság 
megtárgyalta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. évi beszámolóját és elfogadásra javasolja.

Mrázik Sándor alpolgármester: aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem kézfelemeléssel 
jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

61/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. évi beszámolójáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Művelődési  és 
Kulturális  Bizottság javaslata  alapján az Önkéntes Tűzoltó Egyesület  2012. 
évi beszámolóját elfogadja javasolja.

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő,  a  Művelődési  Bizottság  elnöke: a  bizottság 
megtárgyalta  a  Nagyközségi  Sport  Club  Sárosd  2012.  évi  beszámolóját  és  elfogadásra 
javasolja.

Mrázik Sándor alpolgármester: aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem kézfelemeléssel 
jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

62/2013 (III. 21.) számú
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H a t á r o z a t a

Nagyközségi Sportclub Sárosd 2012. évi beszámolójáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a Művelődési  és Kulturális 
Bizottság javaslata alapján a Nagyközségi Sportclub Sárosd 2012. évi beszámolóját 
elfogadja 

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő,  a  Művelődési  Bizottság  elnöke: a  bizottság 
megtárgyalta a Polgárőr Egyesület Sárosd 2012. évi beszámolóját és elfogadásra javasolja.

Mrázik Sándor alpolgármester: aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem kézfelemeléssel 
jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

63/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

Polgárőr Egyesület 2012. évi beszámolójáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a Művelődési  és Kulturális 
Bizottság javaslata alapján a Polgárőr Egyesület 2012. évi beszámolóját elfogadja 

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő,  a  Művelődési  Bizottság  elnöke: a  bizottság 
megtárgyalta a Sárosdi Horgászegyesület 2012. évi beszámolóját és elfogadásra javasolja.

Mrázik Sándor alpolgármester: aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem kézfelemeléssel 
jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

64/2013 (III. 21.) számú
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H a t á r o z a t a

Sárosdi Horgászegyesület 2012. évi beszámolójáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a Művelődési  és Kulturális 
Bizottság  javaslata  alapján  a  Sárosdi  Horgászegyesület  2012.  évi  beszámolóját 
elfogadja 

Szkander Klub támogatási kérelme

Véningerné Bognár Krisztina képviselő, a Művelődési Bizottság elnöke: a Szkander Klub 
április 20-án egy versenyt szerveznek, addigra talán bejegyzésre kerül az egyesület. Ehhez a 
versenyhez  kérik  az  önkormányzat  támogatását.  A  bizottság  javasolja  70  E  Ft  támogatás 
adását. 115 E Ft a költségvetése a rendezvénynek.

Telek László képviselő: javaslom a támogatást.

Mrázik Sándor alpolgármester: aki egyetért azzal, hogy 70 E Ft támogatásban részesítse a 
testület a Szkander Klubot a verseny megrendezéséhez, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

65/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

Szkander Klub támogatásáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 70 E Ft támogatásban 
részesíti a Szkander Klubot a verseny megrendezésének támogatására.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő, a Művelődési Bizottság elnöke: a Sárosdi Sakk 
Egyesület nem nyújtott be elszámolást a tavalyi évi támogatásukról. Fel kell őket szólítani, 
hogy  amennyiben  8  napon  belül  nem  pótolják,  akkor  az  idei  évben  nem  részesülhetnek 
támogatásban.

Dr.  Hanák  Mária  jegyző: a  tavaly  hozott  rendeletben  egyértelműen  kizárja  az  idei 
pályázatból.
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Mrázik  Sándor  alpolgármester: aki  egyetért  Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő 
javaslatával, hogy a Sárosdi Sakk Egyesületet fel kell szólítani, hogy amennyiben 8 napon 
belül  nem  pótolják  a  tavalyi  támogatásuk  elszámolását,  akkor  az  idei  évben  nem 
részesülhetnek támogatásban, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

66/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

Sárosdi Sakk Egyesületet 2012. évi támogatásának elszámolásáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felszólítja a Sárosdi 
Sakk Egyesületet,  hogy a 2012. évben kapott önkormányzati támogatással a 
felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül számoljon el. Amennyiben 
az  Egyesület  a  határidőt  elmulasztja,  a  2013.  évi  támogatásból  nem 
részesülhet.

Határidő: azonnal
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Megalakulóban lévő íjászegyesület kérelme

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő:  Végh  Nikolett  a  megalakulóban  lévő 
íjászegyesület megbízásából adott be kérelmet. Néhány sárosdi fiatal már több, mint öt éve 
íjászattal töltik a szabadidejüket. Az egyesület célja a vadászíjászat és íjászat hagyományának 
megőrzése,  népszerűsítése a Mezőföldön élők számára.  Az elmúlt  években magánterületen 
tudtak heti rendszerességgel edzeni, amit kinőttek a növekvő létszám miatt, illetve a terület 
nem alkalmas,  hogy kialakítsanak a  vadászíjászathoz  szükséges  helyzeteket,  szituációkat.  
A régi  lőtér  használatba  vételét  kéri  a  megalakulóban lévő íjászegyesület.  Ha megkapnák 
használatba,  akkor  kialakítanák  a  lőteret  és  azt  az  állapotot,  illetve  rendet  folyamatosan 
fenntartanák. Ha a lakosság igényelné, szívesen tartanának bemutatókat a falu rendezvényein.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: véleményem  szerint  ezt  a  testület  tudja  támogatni.  Ha 
annak a területnek lesz egy gazdája, akkor nem annyira fogják lopni a fát.

Végh László képviselő: mielőtt  átadjuk a területet  meg kell  nézetni,  hogy nem kell-e fát 
kivágni, mert őt benőtték a fák a lőteret.
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Mrázik  Sándor  alpolgármester: aki  egyetért  azzal,  hogy  a  testület  hozzájárul,  hogy  a 
megalakulóban lévő íjászegyesület használhassa a régi lőteret, és előtte megnézzük a területet 
fakivágás szempontjából, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

67/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

Íjász Egyesület önkormányzati terület használatáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz, 
hogy  az  alakulóban  lévő  Íjász  Egyesület  használhassa  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő  lőteret.  A  használatról  a  bejegyzett  egyesület  és  az 
önkormányzat megállapodást köt. 
Felhívja az alpolgármestert, hogy az egyesületet a Képviselő-testület döntéséről a 
határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Takács  Istvánné képviselő: a  Ságvári  utca  lakói  panaszkodnak,  hogy amikor  vihar  van, 
elmegy  az  áram  a  lakásokban.  Nem  tudni,  hogy  mi  okozza,  többször  telefonáltak  az 
áramszolgáltatónak, de nincs érdemi válasz.

Mrázik Sándor alpolgármester: fogunk szólni az áramszolgáltatónak.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás tagsága

Mrázik  Sándor  alpolgármester: megkaptuk  a  Fejér  Megyei  Védelmi  Bizottság 
megkeresését.  Már  évek  óta  nem  vettünk  részt  ebben.  Most  átalakul  a  Társulás  és  új 
Alapszabályt  is  elfogadnak,  ezért  kérik  azokat  az  önkormányzatokat,  akik  szüneteltetik  a 
tagságukat vagy nem tagjai, ennek felülvizsgálatát.

Végh László képviselő: tavaly azért vetettük el a tagságot, mert amikor a belvíz volt, akkor 
se részesültünk belőle és az előző testület igazából azért utasította el, hogy ennek nem vettük 
hasznát és kicsit szüneteltettük ezt a tagságot. Továbbra is azt javasolnám, hogy nem.
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Mrázik Sándor alpolgármester: aki azzal  egyetért,  hogy továbbra is  tartsuk fenn azt  az 
álláspontunkat, hogy nem kívánunk a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás 
tagjai lenni.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
1 fő nem vett részt a szavazásban
az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

68/2013 (III. 21.) számú

H a t á r o z a t a

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás tagságáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  azt  a 
szándékát,  hogy nem kíván tagja  lenni  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Önsegélyező Társulásnak.
Felhívja az alpolgármestert, hogy a Társulást a Képviselő-testület döntéséről a 
határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Mrázik Sándor alpolgármester: a legközelebbi testületi ülésen a megválasztott polgármester 
le fogja tenni az esküt. Meg szeretném köszönni a segítségeteket ebben a három, illetve négy 
hónapban,  Úgy gondolom, hogy megtettük a dolgunkat, biztos, hogy hibát is követtünk el. 
Köszönöm a hivatal dolgozóinak is, hiszen ez a munka nem lehetett volna így nélkülük.

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 Telek László
hitelesítő hitelesítő
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