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92/2013. (IV. 18.)
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  április  18-án  
17 órakor tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:Dunkl Gergely polgármester
Mrázik Sándor alpolgármester
Takács Istvánné képviselő
Végh László képviselő 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő
Zsigmondné Kovács Margit képviselő

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs
Nagy Tünde Optimális Biztosító (18.17 óráig)
Decsi Mihály C.H.T. Biztosítási Alkusz Kft. (18.15 óráig)
Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető

A lakosság részéről 5 fő.

Távol: 
Telek László képviselő

Az ülés megnyitása

Dunkl Gergely polgármester: köszöntöm a testületi  ülésen megjelenteket.  Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület határozatképes. Telek László képviselő jelezte, hogy nem tud részt 
venni az ülésen. Javasolom, hogy 1. napirendi pontként tárgyaljuk a biztosítással kapcsolatos 
ügyet. Az aktuális ügyekben lenne az SzMSz átdolgozásának kérdése, valamint a térfigyelő 
kamerarendszerrel  kapcsolatos pályázati  felhívás. A meghívóban szereplő napirenden kívül 
van-e valakinek egyéb javaslata?

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: az egyebekben szeretnék szót kérni kátyúzással, az 
I. sz. orvosi rendelő kerítésével és temetőgondnokkal kapcsolatban.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a szombati kempo rendezvénnyel és a tornaterem 
kapujával, kerítésével kapcsolatban szeretnék szót kérni.

Dunkl  Gergely  polgármester:  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  az  iskolai  kaput,  erről 
tájékoztatást fog adni.

Végh  László  képviselő: a  bizottsági  ülésen  a  bérkaszálásról  volt  szó,  amiről  szeretnék 
tájékoztatást adni.

Takács  Istvánné  képviselő: az  öreg  tölgy  megmentésével,  megóvásával  kapcsolatban 
szeretnék szót kérni.

Dunkl Gergely polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontokat az elhangzottakkal 
kiegészítve.
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A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.

Napirendi pontok:

1./ Önkormányzat vagyonbiztosítása.

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

3./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

4./ 2013. évi környezetvédelmi feladatok meghatározása.

5./ Védőnői pályázat kiírása.

6./ Víziközmű vagyon vagyonkezelésbe adással kapcsolatos szerződés megtárgyalása.

7./ Bérüzemeltetett vízközművek 2013. évi beruházási javaslata

8./ Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos döntés meghozatala.

9./ Megyei Településfejlesztési Koncepcióhoz javaslat.

10./ Aktuális ügyek
A./ Döntés képviselői keret megállapításáról.
B./ Tájékoztatás az I. orvosi körzet átadásával kapcsolatban.
C./ Tájékoztató szennyvízcsatorna vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatásról.
D./ Munkavédelemmel kapcsolatos szabályzatok felülvizsgálata érvényesség lejárta miatt.

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)

Dunkl Gergely polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor alpolgármestert és 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő-testületi tagot javasolom. 

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

1.
Önkormányzat vagyonbiztosítása

Dunkl  Gergely  polgármester: történt  egy  alkuszi  megbízás  korábban  az  önkormányzat 
biztosításaival kapcsolatban. Úgy tudtuk, hogy nem volt  ilyen megbízás,  és kötöttünk egy 
szerződést  más  céggel.  Felkérem  Decsi  Mihályt,  a  C.H.T.  Biztosítási  Alkusz  Kft. 
munkatársát, hogy tájékoztasson bennünket az elmúlt időszakról.

Decsi Mihály a C.H.T. Biztosítási  Alkusz Kft. képviseletében: 2009. március  17-i az a 
megbízólevél, amelyben megbíztak az önkormányzat biztosításainak kezelésével, az esetleges 
problémák megoldásával.  Ezt  követően fel  lett  mérve  az önkormányzat  vagyonállománya. 
Amikor a tornaterem elkészült módosítani kellett a biztosítást. Volt egy kis átalakítás, de ez 
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nem indokolta a biztosítási szerződés módosítását, illetve az óvoda vagyonértékének változása 
csekély mértékben módosította a biztosítási szerződést. A sportöltöző felújítása nem került 
bele a biztosítási szerződésbe, mert nem történt meg a műszaki átadás.

Dunkl Gergely polgármester: javasolom, hogy a megbízást nézze meg a testület is. Sajnos 
ez a megbízás most jutott a tudomásunkra. Közben megkeresett bennünket egy alkusz cég, és 
mi kötöttünk egy szerződést velük. A problémánk elsősorban az, hogy a biztosításunk fel lett 
mondva 30 napos felmondási idővel. Május 1-től nincs biztosításunk. Miután meghallgattuk 
az  Optimális  Biztosítási  Portfolió  Kft.  is,  mérlegeljünk,  és  döntést  kellene  hozni,  hogy a 
továbbiakban hogyan járunk el. A törvény nem engedi, hogy két alkuszunk legyen, valamint 
erre  megoldást  kellene  találni.  Egy  megbízólevél  van,  ami  nem  minősül  szerződésnek.  
A  megkötött  megbízási  szerződésünk  kemény  kötelezettségvállalást  tartalmaz.  Tisztában 
vagyunk azzal, hogy ez az információ annak idején nem került előtérbe, viszont az alkusszal 
kötött szerződés tartalmazza azt a nyilatkozatot, hogy nincs más alkuszunk.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: milyen lehetőségünk van?

Dunkl  Gergely  polgármester: van  egy  élő  szerződésünk,  Decsi  Mihálynak  csak 
megbízólevele van.

Decsi Mihály a C.H.T. Biztosítási  Alkusz Kft. képviseletében: ez is egyfajta szerződés. 
Megbízza az önkormányzat a cégünket, mi pedig vállaljuk.

Dunkl Gergely polgármester: a szerződés aláírásával ki van kötve, hogy meg kellett volna 
szüntetni az előzőt. Viszont itt információk elmaradtak. Teljes mértékben tájékoztatva lettünk, 
mi vállaltuk a döntést, a testület hozott egy határozatot. El kell dönteni, hogy milyen alkusszal 
fogunk tovább dolgozni, valamint ennek a következményeit is vállalni kell. 

Dr.  Hanák  Mária  jegyző: egy  szerződésnek  meghatározott  tartalmi  és  formai  elemei, 
követelményei  vannak.  Megítélésem  szerint  az  előttünk  lévő  megbízás,  melyet  2009-ben 
adtak  ki  eseti,  egy  alkalomra  szól.  A  szerződésben  mindkét  félnek  vannak  jogai  és 
kötelezettségei. Ebben a megbízásban az önkormányzat vállal kötelezettséget, hogy átadja a 
C.H.T. Biztosítási Alkusz Kft-nek a kötvényeinket kezelésre, Decsi Úr el is mondta, milyen 
feladattal. Úgy gondolom, hogy ez nem köti hosszabb távra az önkormányzatot.

Decsi Mihály a C.H.T. Biztosítási Alkusz Kft. képviseletében: mind a két dolog elfogadott 
a szakmában, ami hosszú távú kapcsolatot jelent. Egyedi esetre más megbízólevél szükséges, 
ez egy hosszú távú megbízást jelent. Az egy tény, hogy egy szerződés, ami a két fél által alá  
van írva, az sarkosabb, és konkrétabban megfogalmaz dolgokat.

Nagy Tünde az Optimális Biztosítási Portfolió Kft. ügyvezetője: a kollégáim megkeresték 
az  önkormányzatot.  Hosszas  tárgyalások  és  megbeszélések  alapján  odáig  jutottunk  el  az 
önkormányzattal, hogy jó, akkor végezzük mi az önkormányzatnak azt a tevékenységet, amit 
eléggé  részletesen  és  szabatosan,  és  számon  kérhető  módon  vállaltunk.  Bizottsági  vagy 
testületi  határozat  született  arról,  hogy  működjünk  együtt.  Mindent  megtettünk,  úgy 
gondolom.  Információm  szerint  a  kollégák  ennek  maradéktalanul  eleget  tettek.  Helyszíni 
auditálást  végeztünk,  felmértük  az  önkormányzat  kockázatait,  milyen  módon  kellene 
kialakítani  a  portfoliót.  Megversenyeztettük  a  biztosítókat,  az  eredményével  szintén 
jelentkeztünk, átbeszéltük, hogy milyen módosítás legyen, mit kérünk, mit nem. Kedvezőbb 
megoldás születhet, mint ami a jelenlegi biztosítás és ezért mondták fel a jelenlegi biztosítási 
szerződést.  A szerződésünkben vállaltunk kárrendezést,  szaktanácsadást.  Itt  tartunk. Akkor 
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jött  az az információ,  hogy van másik alkusz a képben. Nem tudom, hogy milyen jellegű 
megállapodás  van.  Az  együttműködésünk  előtt  mi  felvetettük,  hogyha  más  nincs,  akkor 
tudjuk  vállalni  ilyen  feltételekkel,  ami  van.  Hacsak  valamelyik  szerződésben  nincs 
kizárólagosság kikötve,  lehet 100 alkusz is. Vállaltak-e olyan kötelezettséget,  hogy mástól 
nem kérnek, nem fogadnak el semmit?

Decsi Mihály  a C.H.T.  Biztosítási  Alkusz Kft.  képviseletében: ennyire  konkrétan nem. 
Nem  egy  kizárólagos  megbízás  az  együttműködésre.  Az  a  fajta  ráutaló  dolog,  hogy  az 
önkormányzat a biztosításait a cégünk kezelésébe és gondozásába adja, akkor egyértelműen 
arra utalunk. 

Nagy Tünde Nagy Tünde az Optimális  Biztosítási  Portfolió  Kft.  ügyvezetője:  ez már 
jogászkodás, de sok olyan hely van, ahol nem kizárólagosan bíznak meg minket a biztosítások 
kezelésével.  Akkor  vagy  vállaljuk,  hogy  nem  kizárólagosan  miénk  a  feladat.  A  mi 
üzletpolitikánk az, hogy akkor tudjuk a felelősséget vállalni, ha kizárólagos kezelésünkben 
vannak a biztosítások. Készek és képesek is vagyunk, hogy továbbra is teljesítsük ezeket.  
A kérdés nem azon van, hogy Önöknek lesz-e biztosítása, Önöknek lesz május 1-től, még a 
régi  felmondást  is  vissza lehet  vonni.  Jelen pillanatban a  kérdés  azon van, hogy van egy 
megbízás  az  előző  alkusszal  és  van  egy  szerződés  velünk,  és  Önök  kivel  szeretnének 
dolgozni.  Mind  a  kettőnkkel  is  dolgozhatnának,  ha  nem  lenne  kizárólagos  a  mi 
megállapodásunk. Nem dolgozunk ingyen, ezt tudni kell. Minden egyes forint biztosítási díj, 
amit bárki befizet,  az tartalmazza a közvetítői  díjrészt. Ezért nem kérünk külön megbízási 
díjat, mert nekünk minden biztosítóval szerződésünk van. Abban a díjban biztos van jutalék, 
mi azt fogjuk megkapni és azért dolgozunk. 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: van két alkuszi szerződésünk és április 30-ig kell 
dönteni, addig szól a mostani szerződés. Április 30-ig felmondhatom bármelyik alkusszal a 
szerződésemet. Vagy rosszul gondolom?

Nagy Tünde Nagy Tünde az Optimális Biztosítási Portfolió Kft. ügyvezetője: ketté kell 
választani a szerződést és az alkuszi megbízást.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: lemondom a biztosításomat az alkuszhoz onnantól 
kezdve semmi közöm, pl. az ha interneten kötöm a KGFB-t.

Nagy Tünde Nagy Tünde az Optimális Biztosítási  Portfolió Kft. ügyvezetője: az ilyen 
alkuszi megbízások arról szólnak, hogy az adatok alapján az Ön által kiválasztott biztosítónál 
az Ön nevében és helyett eljárhatnak, mert erre az egyszeri alkalomra adott megbízást. Van 
egy 2009-es megbízás, ami eddig az én számomra ismeretlen volt. Határozatlan időre kötötte 
az önkormányzat ezt a megbízást?

Decsi Mihály a C.H.T. Biztosítási Alkusz Kft. képviseletében: testületi ülésen mutatkoztam 
be és a testület döntött úgy, hogy a polgármester adjon megbízást erre a fajta tevékenységre,  
ami folyamatos és határozatlan. Amit ugyanúgy írásban kellett volna visszavonni.

Nagy  Tünde  Nagy  Tünde  az  Optimális  Biztosítási  Portfolió  Kft.  ügyvezetője:  én 
hozzájárulok ahhoz, hogy a mi szerződésünk legyen nyilvános. Hozzájárul Ön is ehhez?

Decsi Mihály a C.H.T. Biztosítási Alkusz Kft. képviseletében: természetesen.
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Nagy Tünde Nagy Tünde az Optimális Biztosítási Portfolió Kft. ügyvezetője:  javaslom, 
hogy erősebb szerződést kellene kötni a pozíció védelmében. Ez tényleg csak egy megbízás.

Mrázik Sándor alpolgármester:  valóban úgy van, ahogy Decsi Mihály Úr elmondta. Ez a 
megbízás nem került a testület elé, hiszen a testület megbízta a polgármestert, hogy adja meg 
ezt a lehetőséget a C.H.T. Biztosítási Alkusz Kft-nek. Ami teljesen helyénvaló volt. 2012-ben 
az Önök képviselője a polgármester invitálására részt vett egy testületi ülésen és elmondta 
azokat a dolgokat, amit Ön is. Ez a folyamat teljesen nyomon követhető. Aláírásra került a 
szerződés, hogy az Önök cége vegye kezelésbe a biztosításunkat. Lehet erről most beszélni, 
hogy melyik az élő szerződés. Ez a megbízás, ha akarom ilyen, ha akarom olyan. Nyilván 
nekünk is van, felelősségünk, nekem biztos. 

Takács Istvánné képviselő:  kaptunk egy alkuszi ajánlatot.  Megvolt  a régi biztosítás,  ami 
tartalmaz  azt,  amit  tartalmaz.  Azért  kértünk  egy  új  ajánlatot,  hogy  megnézzük  milyen 
paraméterekkel  és  milyen  árakkal  köthetünk  új  biztosítást.  Amikor  erről  annak  idején 
beszéltünk, az volt előttünk, hogy faragjuk a kiadásokat és bővítsük a biztosítási feltételeket. 
Van  egy  ajánlatunk.  Decsi  Mihálytól  nem  kaptunk  ajánlatot.  Az  Optimális  Biztosítási 
Portfolió Kft-vel sem él még a szerződés, mert nincs elfogadva, ez csak egy ajánlat. 

Dr. Hanák Mária jegyző: az alkuszi szerződés él.

Végh László képviselő: megbízta  a testület  az Optimális  Biztosítási  Portfolió  Kft-t,  hogy 
térképezze  fel  a  piacot,  tegyen  ajánlatot.  Amikor  megbíztuk,  volt  egy alkuszunk,  de neki 
szerződése nem volt. Ha akkor van egy szerződés, akkor nem biztos, hogy ezt az Optimális  
Biztosítási Portfolió Kft-t bízzuk meg, hanem az alkuszunkat felkérjük, hogy nézzen körül 
újra a piacon, mert úgy látjuk, hogy lehet ebből lefaragni. 

Dunkl Gergely polgármester: nekünk egy alkuszi szerződésünk van, ami egy élő szerződés. 
A  rájuk  eső  részt  teljesítették,  mi  azonban  nem  tudtuk,  hogy  már  van  egy  alkuszi 
szerződésünk és aláírtuk.  Ha nem kívánunk velük együtt  dolgozni,  akkor felmondhatjuk a 
szerződést, de ennek költsége van.

Nagy Tünde Nagy Tünde az Optimális Biztosítási Portfolió Kft ügyvezetője: tudom, hogy 
ezt nehéz megérteni annak, aki nincs a szakmában. A biztosítási ajánlatkérést törvény szerint 
az ügyfél teszi a biztosító felé. Ez az, ami a hétköznapi életben ismeretes. Egyébként ez így 
nem jó. A biztosítónak megvannak a saját feltételei. Önök megmondják a saját számokat, de, 
hogy milyen kockázatokra és milyen módon legyen kialakítva,  az a szakmai hozzáértésen 
múlik. Össze van rakva a konstrukció, akkor bárki elmehet a biztosítóhoz, csak nem mindegy, 
hogy  mire  kérünk  biztosítást.  Mi  azt  vállaltuk,  hogy  megvizsgáljuk,  kidolgozzuk, 
megcsináljuk a tervezést. Majd miután megvan, azt is vállaljuk, hogy mindegyik biztosítót 
megkeressük.  Nyilván  azt  mondjuk,  hogy amelyik  biztosító  a  legkedvezőbb  módon  tudja 
vállalni  a  portfoliót,  azzal  kellene  szerződést  kötni.  Erre  a  tevékenységre  kizárólagos 
megállapodás van. Mi azt is vállaltuk, hogy minden évben felülvizsgáljuk a biztosításokat, ha 
változik a piac. 

Dunkl  Gergely  polgármester: mind  a  két  felet  meghallgattuk.  Van-e  valakinek  kérdése, 
véleménye, javaslata? 

Nagy Tünde Nagy Tünde az Optimális Biztosítási Portfolió Kft ügyvezetője, Decsi Mihály a  
C.H.T. Biztosítási Alkusz Kft. képviseletében és Szöllősi Anna-Mária 18.07 órakor a döntés  
meghozataláig távozott az ülésről.
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Az Optimális Biztosítási Portfolió Kft-vel kötött szerződés élő szerződés, itt mi követtük el a 
hibát,  nem vontuk  vissza  a  megbízást.  Folytatjuk-e,  vagy vállaljuk  a  következményeit  és 
esetleg lehetőséget adunk Decsi Mihálynak? Ha a testület hozzájárul, hogy esetleg kitoljuk a 
határidőt, akkor vállalni kell a felelősséget, hogy biztosítás nélkül maradunk.

Mrázik Sándor alpolgármester:  nyilván van felelősségünk benne, de a C.H.T. Biztosítási 
Alkusz Kft-nek nem volt szerződése. Azt a fajta hibát követtük el, hogy Decsi Mihályt nem 
kérdeztük meg. Szerződése az Optimális Biztosítási Portfolió Kft-nek van. Ha ez egy ilyen 
megbízási szerződés, akkor nyilván nem hozunk be egy alkusz céget. Ettől függetlenül azt el 
kell mondani,  hogy ez lelkiismereti  kérdés is, hiszen egy sárosdi lakosról van szó. Ez így 
esett.  Megjegyzem még,  hogy az  óvodai  felújítást,  ami  22,5  M Ft  volt,  nem egy kisebb 
rekonstrukciónak gondolom. 

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő: arra  van  lehetőségünk,  hogy  ezt  a  megbízást 
visszavonjuk?

Végh László képviselő: visszavonjuk a megbízást a mai napon írásban. 

Dunkl Gergely polgármester: a mai  nappal felmondjuk a megbízást  a C.H.T. Biztosítási 
Alkusz Kft-vel  és az élő szerződés alapján a továbbiakban az árajánlat  megtárgyalását  az 
Optimális Biztosítási Portfolió Kft. által adott ajánlat alapján végezzük. 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

71/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

C.H.T. Biztosítási Alkusz Kft-nek adott megbízás visszavonásáról, 
az Optimális Biztosítási Portfolió Kft által készített csomag megtárgyalásáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 18. 
napján azonnali hatállyal a C.H.T. Biztosítási Alkusz Kft-nek adott megbízást 
visszavonja.
Kinyilvánítja, hogy az Optimális Biztosítási Portfolió Kft.-vel kötött alkuszi 
szerződés szerint kíván tovább dolgozni, az Optimális Biztosítási Portfolió 
Kft  által  készített  csomag  megtárgyalása  után  dönt  a  biztosító 
kiválasztásáról.
Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az érintetteket a 
határozat megküldésével tájékoztassa. 

Határidő: 2013. április 30.
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Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Dunkl Gergely  polgármester: a  legjobb ajánlatot  az AEGON Biztosító  adta.  Kitérnek a 
munkáltatói  felelősségbiztosításnál  a  közmunkára  is.  Ehhez  van-e  valakinek  kérdése, 
véleménye? Nincs. Javasolom, hogy az AEGON Biztosítóval kössünk biztosítási szerződést. 
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

72/2013. (IV.18.)

Határozata

A vagyon- és felelősségbiztosításról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve az 
Optimális Biztosítási Portfolió Kft. javaslatát- az önkormányzat vagyonának 
biztosítására az AEGON Biztosítóval kíván vagyon- és felelősségbiztosítást 
kötni.
Felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület  döntéséről  a 
határozat  megküldésével  az  Optimális  Biztosítási  Portfolió  Kft-t  értesítse, 
hatalmazza fel a biztosítási szerződés előkészítésére.
Felhatalmazza a Polgármestert az Aegon Biztosító által adott ajánlat szerinti 
tartalmú biztosítási szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Nagy  Tünde  Nagy  Tünde  az  Optimális  Biztosító  ügyvezetője,  Decsi  Mihály  a  C.H.T.  
Biztosítási  Alkusz  Kft.  képviseletében  és  Szöllősi  Anna-Mária  18.14  órakor  visszajött  az  
ülésre.

Dunkl  Gergely  polgármester: a  következő  határozatot  hozta  a  testület:  a  mai  naptól 
visszamondjuk a C.H.T. Biztosítási Alkusz Kft-vel a megállapodást és a jövőben az Optimális 
Biztosítási  Portfolió  Kft-vel  fogjuk alkuszként  folytatni  a tevékenységet.  Köszönjük, hogy 
eljöttek.
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Decsi Mihály a C.H.T. Biztosítási Alkusz Kft. képviseletében és Szöllősi Anna-Mária 18.15  
órakor, Nagy Tünde Nagy Tünde az Optimális Biztosítási Portfolió Kft. ügyvezetője 18.17 
órakor távozott az ülésről.

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

között eltel időszak eseményeiről, a végzett munkáról

Dunkl Gergely polgármester: az április 8. előtti eseményeket Mrázik Sándor alpolgármester 
fogja ismertetni. A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez van- kiegészítenivalója a 
Jegyző Asszonynak?

Dr. Hanák Mária jegyző: nem kívánok semmilyen kiegészítést tenni, a tájékoztatót írásban 
megkapták a Képviselők.

Dunkl  Gergely  polgármester: kérem  Alpolgármester  Urat,  hogy  az  április  8-ig  történt 
ügyekről számoljon be.

Mrázik Sándor alpolgármester: a tavalyi évben bruttó 25 E Ft/fő támogatási lehetőség volt 
a Védőnői Szolgálatnál. Ez a védőnők bérfejlesztésére is fordítható volt.

Tar Károlyné  gazd.  főmunkatárs: az  anyagból,  melyet  ezzel  kapcsolatosan  kaptunk  ez 
egyértelműen  nem  derült  ki.  Inkább  berendezésre,  eszközökre  gondoltunk,  így  függőben 
maradt az ügy.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: havi  50  E  Ft-ról  beszélünk.  A  következő  pénzügyi 
bizottsági ülésre ezt nézzük át és tisztázzuk, hogy mire fordítódik. 
A gesztenyefasor aknázó moly elleni védelmére megkerestünk egy vállalkozót. Elég szűkös a 
lehetőség, mert kevesen végzik már ezt a szolgáltatást. Lesz egy védekezés, illetve a fasor 
állapota  igényelné  a  frissítést.  Van egy olyan  szándéka a  testületnek,  hogy a fasorban,  a 
kipusztult, kivágott fák pótlását elvégzi. 
Tavaly  rekultiválták  a  szeméttelepet.  Vízmintát  kellett  volna  produkálni  tavaly  a  két 
figyelőkútból,  amivel  gyakorlatilag márciusban szembesültünk.  A Fejérvíz Zrt.  alkalmas a 
vízminta vételre, illetve a laborvizsgálatra. A mintavétel megtörtént, ami bruttó 20 E Ft+ÁFA 
összeg lesz plusz a laborvizsgálati  díj.  Meg tudjuk tenni  a jelentési  kötelezettségünket,  és 
elnézést kérünk, hogy a tavalyi vízminta vizsgálaton átsiklottunk. Valószínű, hogy büntetéssel 
fog ez járni. 
Tegnap a Polgármester Úrral és a műszaki ellenőrrel végigjártuk a tornaterem azon részeit, 
ahol a garanciális javítás folyt. A belső munkák 85 %-ban elkészültek, de ez abbamaradt. 

Dunkl  Gergely  polgármester: április  30-án  lejár  a  garanciális  javítás  határideje.  Úgy 
döntöttünk,  hogy nem fogjuk  felhívni  a  kivitelező  figyelmét  erre.  A garanciális  javításra 
elkülönített 8 M Ft-ot az önkormányzat fogja megkapni, ha nem teljesítik a javítást. 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: az elhúzós függöny is része a javításnak?

Dunkl Gergely polgármester: ez nem tartozik bele. A műszaki ellenőr is javasolt rá egy 
megoldást.  A  parketta  állapota  sem  megfelelő,  mert  nem  jól  lett  kezelve.  Vegyük  fel  a 
kapcsolatot egy parkettással és kérjünk állapotfelmérést. 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: a gipszpogácsák mit mutattak?
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Dunkl Gergely polgármester: nem mozdultak el. Úgy néz ki, hogy megállt a mozgása az 
épületnek. 

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  sportöltözőnek  meglett  a  végleges  használatbavételi 
engedélye március 18-án. 
Csavajda  Renáta  védőnő  lemondott  a  közalkalmazotti  jogviszonyáról,  május  30-ig  fog 
dolgozni. 
Az óvodában történt verekedés miatt a testületnek nem az óvodavezetőt, hanem a fenntartót 
kell megkérnie arra, hogy az intézményből tiltsa ki az érintett 4 személyt. Polgármester Urat 
kérem, hogy ezt szavaztassa meg.

Dunkl Gergely polgármester: aki egyetért azzal, hogy megkeressük az óvoda fenntartóját, a 
Baptista Szeretetszolgálatot, hogy az óvodában történt verekedés miatt az érintett 4 személyt 
tiltsa ki az intézményből, 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

73/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

Baptista Szeretetszolgálat megkeresése

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  sárosdi 
Napraforgó Művészeti Modell Óvodában történt verekedés kapcsán megkeresi 
az  intézményt  fenntartó  Baptista  Szeretetszolgálatot,  hogy  a  verekedésben 
részt vevő négy szülővel szemben járjon el és tiltsa ki az intézményből.
Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Fenntartót a 
határozat  megküldésével  tájékoztassa  és  kérjen  információt  a  tett 
intézkedésről.

Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Mrázik Sándor alpolgármester: Varga Renáta helyi lakos jelezte a 12 lakásos bérházba való 
beköltözési szándékát, de még a kaució megszerzése kérdéses.
Megkeresett Kunos Attila a lovasnap miatt, amit a Sárosd Napok keretein belül szervezünk. 
Biztosítottam arról, hogy ebben az évben is az önkormányzat, anyagi lehetőségeit figyelembe 
véve támogatni fogja. Ez egy bajnoki forduló is lesz a B kategóriában. 
A Fejérvíz Zrt. vagyonkezelési szerződéséről majd a Pénzügyi Bizottság javaslatot fog tenni. 
Elkészült a tervdokumentáció a tükröspusztai ivóvízellátásra, ami 277 E Ft+ÁFA összegbe 
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kerül.  Ezt  az  összeget  a  Fejérvíz  Zrt-nek  akkor  kell  kifizetni,  amikor  ez  a  beruházás 
számlázásra kerül.
A  II.  sz.  orvosi  körzetre  vonatkozó  szerződésmódosítást  bizottsági  ülésen  pontról-pontra 
átbeszéltük a Koroknai Doktor Úrékkal. Ennek megfelelően megküldtük a szerződést, és a 
Doktor Úr egy új szerződést küldött  vissza,  ami egészen más,  mint  amit  megbeszéltünk.  
Az ÁNTSZ segítségét  kértük,  illetve  már  egy határozatunkat  is  vissza kell  vonni,  ami  az 
aktuális ügyekben lesz. Az ÁNTSZ még nem tudta átnézni a szerződéseket. 
Az iskola vezetőjével a tornateremnél lévő kapu ügyében tárgyaltunk. Két éve adtak ennek a 
kapunak a készítésére árajánlatot, amelyet most is fenntart a cég. Abban egyeztünk meg az 
intézményvezetővel, hogy a kapu készítési költségének a felét az önkormányzat, a másik felét 
pedig az iskola fogja állni. Ez az ügy folyamatban van. 
Lett egy felajánlás irányunkba az erdészet részéről. Balsay Zsolt elmondta, hogy Sárosd és 
Seregélyes közigazgatási területének a határában lévő nyárfaerdőben tarvágást végeznek és 
felajánlotta,  látva  a  falopásokat  és  csonkításokat,  hogy a  kiszedésre  kerülő  tuskót  ingyen 
odaadják. Nekünk a tárolást, illetve a felrakást és a fuvarköltséget kellene vállalni. Kérem, 
hogy ezt vitassuk meg, mert választ kell adni. 

Végh László képviselő: a tuskók szállítási és felrakási költsége mennyi lenne?

Mrázik  Sándor alpolgármester: kb.  300 E Ft,  amelynek  az  50 %-át  kellene  fizetnie  az 
önkormányzatnak. Értem Balsay Zsoltot és teljesen igazat adok a hozzáállásában. Idehozunk 
5-10 kamion tuskót. Azok az emberek, akiket mi megcélzunk, nem tudnak, vagy akarnak mit 
kezdeni a tuskókkal segítség nélkül. A 70 éves nyugdíjas képtelen ezt a tuskót segítség nélkül 
széthasogatni. A másik réteg sem fogja széthasogatni, mert sokkal könnyebb neki fát lopni. 
Elmondtam Balsay Zsoltnak, hogy mindnyájunknak ez a tapasztalata. Ameddig a törvény ezt 
nem rendezi, ez így fog maradni. Én sajnálnék rá 150 E Ft-ot is. A gesztus nagyon nemes, de 
szerintem ne éljünk a felajánlással.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a lehetőséget nyitva hagyva esetleg meg lehetne 
kérdezni ki az, aki igényelné ezt és megoldaná a szállítást és felrakást.

Takács  Istvánné  képviselő: Balsay  Zsolt  nagyon  jól  ismeri  az  itt  rászoruló  embereket. 
Keresse meg azok között az emberek között, akiket amúgy támogatásban részesít és beszélje 
meg velük az elszállítását a tuskóknak.

Dunkl  Gergely  polgármester: van-e  még  ehhez  hozzászólás?  Elfogadjuk-e  azt,  hogy 
átvállaljuk  a  fele  költséget  és  idehozzuk  a  tuskókat.  Aki  egyetért,  kérem kézfelemeléssel 
jelezze.

igen szavazat és tartózkodás nélkül
6 ellenszavazattal

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

74/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a
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Erdészet felajánlásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megköszöni  a 
Balsay  Zsolt  Erdészet  nevében  tett  felajánlását  a  tarvágásból  visszamaradt 
tuskók elszállítására, de a lehetőséggel nem kíván élni.
Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Balsay Zsoltot 
a határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Mrázik  Sándor  alpolgármester: Magyar  Lászlónének  és  a  K.I.P.  Kft-nek  a 
köszönetnyilvánítás megtörtént és az ajándékkosár átadásra került. 

Dunkl Gergely polgármester: megkaptuk Erdélyiné Tömör Orsolya lemondását a pénzügyi 
bizottsági tagságáról. Helyette majd új tagot kellene választani.

Zsigmondné  Kovács  Margit  képviselő: szeretném javasolni  Hajdók Gyöngyit  bizottsági 
tagnak.

Dr. Hanák Mária jegyző: meg kellene előbb kérdezni őt.

Dunkl Gergely polgármester: jó, ennek a döntését elhalasztanánk. Kérdés, hozzászólás van-
e az elhangzottakhoz? 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 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

75/2013 (IV. 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. 
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3.
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dunkl Gergely  polgármester: felkérem a Pénzügyi  Bizottság  elnökét,  hogy ismertesse  a 
javaslatukat.

Végh László  képviselő,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke:  a  bizottság  tárgyalta  a  2012.  évi 
költségvetés végrehajtását. Mivel nem volt határozatképes a bizottság, a képviselői javaslatom 
az,  hogy  a  beszámolót  fogadja  el  a  testület.  Törvény  írja  elő,  hogy  az  előző  évnek  a 
költségvetéséről zárszámadást és beszámolót kell készíteni. 

Dunkl  Gergely  polgármester: aki  a  beszámolót,  illetve  a  2012.  évi  költségvetés 
végrehajtásáról  szóló  rendeletet  elfogadja  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

6/2013 (IV. 19.) számú

R E N D E LE T E

Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

Dunkl  Gergely  polgármester: kérem Tar  Károlyné  gazd.  főmunkatársat,  hogy  a  tavalyi 
pénzmaradványról tájékoztasson bennünket.

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: 19.670 E Ft volt a tavalyi pénzmaradvány, ehhez 2.597 E 
Ft  hozzáadódik,  ami  a  decemberi  béreket  illetve  a  segélykifizetéseket  tartalmazza.  Ez  a 
pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt. Ezért a testületnek javasolnám, hogy a 22.267 E 
Ft-t szabad pénzmaradványt fogadja el. Az összeget, mint fejlesztési tartalék hagyja jóvá.

Dunkl Gergely polgármester: van-e valakinek hozzászólása, javaslata? Nincs. Szavazásra 
teszem fel, hogy a fejlesztési tartalékba helyezzük ezt a pénzmaradványt.

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

76/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

pénzmaradványról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2012.  évi 
költségvetés  végrehajtásáról  szóló  beszámolóban  kimutatott  22.267.000  Ft 
pénzmaradványt a 2013. évi költségvetésében fejlesztési tartalékként kívánja 
szerepeltetni.
Felhívja  a  Jegyzőt,  hogy  az  önkormányzat  és  intézményei  2013.  évi 
költségvetéséről  szóló  rendeletet  a  Képviselő-testület  határozatának 
figyelembe vételével módosítsa és terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2013. májusi testületi ülés
Felelős: dr. Hanák Mária jegyző

Tar  Károlyné  gazd.  főmunkatárs:  ezen  összeg  fejlesztési  tartalékba  helyezése  miatt 
módosítani kell a 2013. évi költségvetési rendeletet. Erre is készült egy rendelet tervezet. A 
2013. évre elfogadott  költségvetés  főösszegét  22.297.000 Ft-tal  növelje  meg a Képviselő-
testület, mint előző évi pénzmaradvány, a kiadási oldalon pedig a fejlesztési tartalékba építse 
be.

Dunkl Gergely polgármester: aki elfogadja a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását 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

7/2013 (IV. 19.) számú 

önkormányzati rendelete

Az 1/2013 (I. 18.) számú, az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)
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4.
2013. évi környezetvédelmi feladatok meghatározása

Dunkl Gergely polgármester: van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Takács Istvánné képviselő: javaslom a feladatok közé a játszótérnél található nagy tölgyfa 
védettségét,  megóvását  elősegítő  munkálatokat  elvégezését.  Arról  már  döntöttünk,  hogy 
kordont húzunk köré, de ez elmaradt.

Dunkl  Gergely  polgármester: Aki  elfogadja  a  határozati  javaslatot  az  elhangzott 
módosítással, 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

77/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

Sárosd Nagyközség 2013. évi környezetvédelmi tevékenységének meghatározásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2013.  évre 
kiemelt környezetvédelmi feladatának tartja:
- a település közigazgatási  területén a gyom- és parlagfű mentesítési  tevékenység 

fokozott figyelemmel kísérését 
- a közterületek folyamatos rendben tartását
- az  illegális  szemétlerakások  felderítését,  csökkentését  (Start  Munkaprogram 

keretében megkezdődött)
- külterületi  árkok,  utak  karbantartása  (Start  Munkaprogram  keretében 

megkezdődött)
- Gesztenye fasor folyamatos karbantartása
- Játszótéri öreg tölgy védelmének biztosítása

Felhívja  a  Jegyzőt,  hogy  a  Képviselő-testület  határozatáról  Sárosd 
Nagyközség lakosságát közzététel útján tájékoztassa.

Határidő: közzétételre: 2013. április 30.
Egyebekben: folyamatos

Felelős: dr. Hanák Mária jegyző
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5.
Védőnői pályázat kiírása

Dunkl Gergely polgármester: az egyik védőnőnk felmondott  és május 30-ig dolgozik. A 
pályázati kiírást mindenki megkapta írásos formában. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata?  Nincs.  Szavazásra  teszem  fel  a  határozati  javaslatot,  a  védőnői  pályázat 
meghirdetését.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

78/2013. (IV.18.)

Határozata

Védőnői álláshelyre pályázat kiírásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Közalkalmazottak 
jogállásáról”szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot ír ki területi védőnői 
ellátás munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Fejér megye Sárosd, Szabadság tér 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Sárosd  Nagyközség  II.  sz.  védőnői  körzetében  területi  védőnői  és  iskola-egészségügyi 
(nevelési  intézmény)  feladat  ellátása  a  területi  védőnői  ellátásról  szóló  49/2004.  (V.21.) 
ESzCsM rendelet alapján

Illetmény  és  juttatások:  a  „Közalkalmazottak  jogállásáról”szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv. 
rendelkezései szerint

Feltételek:
- egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert 
oklevél
- büntetlen előélet
- magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
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A pályázathoz csatolandó:
- végzettséget igazoló okirat másolata
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör 2013. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. május 10.

A pályázati  kiírással kapcsolatos további információt Dunkl Gergely polgármester nyújt,  a 
25/509-330 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, 2433 Sárosd, Fő út 2, Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését
-  Személyesen:  Dunkl  Gergely  polgármester  Sárosd,  Fő  út  2.  előzetesen  egyeztetett 
időpontban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013.május 23.

A pályázatot Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el, fenntartva a 
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás közzétételének további helye: www.sarosd.hu

Egyéb információ: a próbaidő 3 hónap

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a KSZK honlapon jelentesse 
meg.

Határidő: megjelentetésre: azonnal, elbírálásra: 2013. május 25.
Felelős: jegyző, polgármester, Szociális és Egészségügyi Bizottság

6.
Víziközmű vagyon vagyonkezelésbe adással kapcsolatos szerződés megtárgyalása

Dunkl Gergely polgármester: felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy véleményezze a 
szerződést.

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 2013. január 1-el az önkormányzatok 
visszakapták a víziközmű-vagyont. A képviselő-testület decemberben arról döntött, hogy ezt a 
vagyont  vagyonkezelésbe  adja  a  Fejérvíz  Zrt-nek.  Erről  szól  a  szerződés.  A  vagyon 
forintosítva  van.  26.794.008  Ft,  amit  az  önkormányzat  mérlegében  kell  szerepeltetni.  
A Fejérvíz Zrt által küldött szerződéstervezetben több helyen szerepel a szennyvízközmű is. 
Erre tekintettel kérjük a Fejérvíz Zrt.-t, hogy egy új szerződés tervezetet küldjön ki, ami csak 
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a  vízközműről,  ivóvízről  szól.  2015-ig  van  megadva  ennek  a  határideje,  addig  van  ez  a 
szerződés megkötés.

Mrázik Sándor alpolgármester: nem, 2015-ig kell felértékelni közművagyont. Ugyanez lesz 
a sorsa, mint a szennyvízhálózatnak is. Ugyan ebben a konstrukcióban lesz. Ha a határidőbe 
beleférnénk, akkor a szerződést el kellene készíteni a csatornára vonatkozóan is. Így most 
nem tudjuk elfogadni a szerződést. Bízza meg a testület a polgármestert, hogy a csatornára 
vonatkozóan  is  készüljön  el,  egészüljön  ki  vele  a  szerződés,  és  akkor  el  tudja  fogadni  a 
testület.

Dunkl  Gergely  polgármester: szavazásra  teszem  fel,  hogy  a  testület  megbízza  a 
polgármestert,  hogy  járjon  el  a  szennyvízhálózatra  vonatkozó  szerződésnek.  Ha  ebbe  a 
szerződésbe bele  tud kerülni,  akkor azzal  együtt,  ha nem, akkor csak a vízközmű vagyon 
vagyonkezelésbe adásának szerződését fogadja el a testület.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

79/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

víziközmű-vagyon vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződéstervezetről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
víziközmű-vagyon  vagyonkezelésbe  adásáról  szóló  szerződéstervezetet.  
A  tervezetet  jelen  formájában  elfogadni  nem  tudja,  mert  az  tartalmaz  a 
szennyvízközműre vonatkozó utalásokat is. 
Felkéri  a Fejérvíz  Zrt-t,  hogy készítsen új  vagyonkezelési  szerződést,  mely 
tartalmazza a szennyvízközmű vagyonkezelésbe adását is. Amennyiben erre a 
hatályos szabályozás miatt nincs mód, úgy javítsa ki a vízközműre vonatkozó 
szerződés-tervezetet és ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.
Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Fejérvíz Zrt-t 
a határozat megküldésével tájékoztassa. 

Határidő. 2013. április 30.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

7.
Bérüzemeltetett víziközművek 2013. évi beruházási javaslata

Dunkl Gergely polgármester: felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy véleményezze a 
javaslatot.
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Végh  László  képviselő,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke: ha  vagyonkezelésbe  adjuk  a 
víziközművet,  akkor  az  önkormányzat  bérleti  díjat  fog  kapni,  amit  csak  a  hálózatnak  a 
korszerűsítésére  használhatunk.  Ha  másra  használjuk,  akkor  az  Energia  Hivatal  súlyos 
büntetést ad. Viszont a testület rendelkezik róla. Több vizes beruházás folyik: a tükröspusztai 
ivóvízhálózat kiépítése, és az Új utca ivóvízhálózatának befejezése. Ezeket a beruházásokat, 
illetve  ezt  a  bérüzemeltetett  víziközmű  beruházást  egységként  kezeljük.  Vegyük  fel  a 
tárgyalásokat az érintett vállalkozókkal, a Mezőfalvai Mg. Zrt-vel, és a tükrösi vállalkozóval. 
A  testület  bízza  meg  a  polgármestert,  hogy  ezekkel  a  vállalkozókkal  konkrétan,  írásban 
fektesse le a vállalásaikat és ezeknek a birtokában tudjuk, hogy a Tükröspusztára kivezető 
vízhálózat mennyibe kerül nekünk kevesebbe. Ez közel 10 M Ft, ha ezeket összeadjuk.

Mrázik Sándor alpolgármester: támogatnám a javaslatot. Ez nem 10 M Ft lesz, hanem több, 
mert  kb.  8-10  M  Ft  a  tükröspusztai  ivóvízhálózat  kiépítése.  Az  Új  utcai  ivóvízhálózat 
befejezése 3,5 M Ft, ezek együtt már 15-16 M Ft. A Fejérvíz Zrt. fogja működtetni ezeket a 
rendszereket.  Ha konkrétum van,  akkor  tudom ezt  lefektetni.  A tükröspusztai  17 családot 
össze kell hívni, hiszen nekik is fizetési kötelezettségük van.

Dunkl Gergely polgármester: a testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy járjon el  ez 
ügyben,  és  egyként  kezeljük  a  három  beruházást.  Vegye  fel  a  kapcsolatot  az  érintett 
vállalkozókkal  és  írásban  nyilatkozzanak  a  vállalásaikról  a  tükröspusztai  ivóvízhálózat 
kiépítésével kapcsolatban. Tárgyaljon továbbá a Fejérvíz Zrt-vel arra vonatkozóan, hogy a 
szennyvízhálózat  rekonstrukciójára vonatkozó ajánlatot  össze tudja-e vonna a már említett 
beruházásokkal? 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

80/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

víziközmű beruházásokról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  kezdjen  tárgyalásokat  az  önkormányzat  által  tervezett 
víziközmű beruházásokról,  valamint  a  csatorna-hálózat  rekonstrukciójáról  a 
Fejérvíz Zrt-vel. Járjon el annak érdekében, hogy egyként kezeljék a három 
beruházást.  Vegye  fel  a  kapcsolatot  az  tükröspusztai  ivóvíz  kiépítésével 
érintett vállalkozókkal, nyilatkozzanak a vállalásaikról. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Dunkl Gergely polgármester
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8.
Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos döntés meghozatala

Dunkl Gergely polgármester: felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy véleményezze 
az ajánlatokat.

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 2012-ben kormányrendelet alapján a 
hitelállományunkat  eltörölték,  elég  jó  pozícióba  kerültünk.  Arra  gondoltunk,  hogy 
megversenyeztetnék a pénzintézeteket. Ajánlatokat kértünk. Az ajánlatok közül a Sárbogárd 
és Vidéke Takarékszövetkezet és az OTP Bank Nyrt. ajánlata volt a legjobb, és előnyt élvezett 
a  Sárbogárd  és  Vidéke  Takarékszövetkezet.  Még  négy  konkrét  kérdést  tettünk  fel.  A 
kérdésekre  mindkét  pénzintézet  választ  adott.  A javaslat  az,  hogy az  önkormányzatnak  a 
vagyonát a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet kezelésébe adja át a testület. Figyelembe 
véve azokat a tájékoztatásokat, amelyeket adtak már korábban.

Dunkl  Gergely  polgármester: szavazásra  teszem  fel,  hogy  a  Sárbogárd  és  Vidéke 
Takarékszövetkezettel szerződéseket kössünk az önkormányzat számlavezetésére.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

81/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

önkormányzat számláinak vezetéséről

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
számlák vezetésére bekért ajánlatok megtárgyalását követően a Sárbogárd és 
Vidéke  Takarékszövetkezetet  kéri  fel  Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata 
számláinak vezetésére.
Felhívja a Polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-vel a bankszámla szerződés 
felmondásáról, a Sárbogárdi takarékszövetkezettel a számlavezetés átvételéről 
a tárgyalásokat kezdje meg.
Felhívja  a  Polgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület  döntéséről  a  határozat 
megküldésével a két pénzintézetet tájékoztassa.

Határidő: határozat megküldésére: 2013. április 30. egyebekben: folyamatos
Felelős: Dunkl Gergely polgármester
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9.
Megyei Településfejlesztési Koncepcióhoz javaslat

Dunkl  Gergely  polgármester: remélhetőleg  mindenki  megkapta  már  a  Megyei 
Településfejlesztési Koncepcióval kapcsolatos anyagot. Vannak benne lehetőségek. Ezt egy 
későbbi időpontban, miután mindenki megismerkedett az anyaggal, tárgyaljuk. Elhalasztjuk a 
Megyei  Településfejlesztési  Koncepcióhoz  a  javaslatok  megtárgyalását  a  soron következő 
testületi ülésre. 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

82/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

Megyei Településfejlesztési Koncepcióhoz javaslatok megtárgyalásának elnapolásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Megyei 
Településfejlesztési  Koncepcióhoz  javaslattétel  napirendi  pont  tárgyalását  a 
soron következő, májusi képviselő-testületi ülésig elnapolja.

10.
Aktuális ügyek

A./ Döntés képviselői keret megállapításáról

Dunkl Gergely polgármester: van-e valakinek ehhez javaslata?

Mrázik Sándor alpolgármester: a tavalyi évben egy felemás helyzet volt. Jó helyre kerültek 
azok a  pénzek,  amit  a  képviselők  felajánlottak,  de  tavaly ez nem teljesedett  ki  az  összes 
képviselőre, illetve mindenki a maga gazdája volt. Az idei évben egy teljesen új alapokra is 
tehetjük ezt. A képviselői keret akkor fog működni, ha az önkormányzat pénzügyi helyzete 
lehetővé teszi. 20-22 M Ft-ot áthoztunk, de ez a zárszámadásnál vált biztossá. Kb. 1,4 M Ft 
összegű tiszteletdíj illetné meg a képviselőket, amennyiben erről rendelkeztünk volna. Ennek 
megvannak  a  jogszabály  által  meghatározott  keretei.  Összességében  kb.  bruttó  6,5  M Ft 
lehetne.  A képviselői keretnél az elv az volt,  hogy a testületnek 7 tagja van, és mindenki 
egyformán kapta meg ezt a lehetőséget.

Takács Istvánné képviselő: 300 E Ft képviselői keretet gondolok.
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Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: ezt az összeget reálisnak lehet megítélni, hiszen tényleg 
olyan feladatok megoldására használták fel a képviselők, ami a közösségi érdekeket szolgált. 
Ennek a szabályi is változtak. A felhasználási szabályzatot is el kell készíteni.

Dr.  Hanák  Mária  jegyző: 2011-ben  a  Képviselő-testület  elfogadta  a  képviselői  keret 
felhasználásáról szóló szabályzatot.

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: nem szeretnék konkrétan pénzösszegre javaslatot tenni. 
A meghatározásnál vegyék figyelembe a mai árakat meg az olyan feladatokat, amiket meg 
szoktak belőle valósítani és a pénzügyi helyzetünk is megengedi. A képviselői kerettel nem 
azonos módon állapítanám meg a polgármesterét, egy kicsit tágabb keretet fogadnék el.

Dunkl  Gergely  polgármester: van-e  valakinek  ezzel  kapcsolatban  kérdése,  véleménye, 
javaslata?  Nincs.  Aki  egyetért  azzal,  hogy  300  E  Ft  legyen  a  képviselői  keret,  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

83/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

Képviselői keretről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2013.  évben  a 
képviselői keret összegét 300.000 Ft-ban határozza meg.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: tudnánk  támogatni,  hogy a  polgármesternek  az  SzMSz 
átdolgozásakor, a költségvetésből nagyobb lehetőséget biztosítson a testület. Ez 2-3-4 %, a 
költségvetés  tükrében.  Igaz,  utólagos  beszámolási  kötelezettséggel.  Ne  kelljen  azért  egy 
bizottsági, testületi ülést összehívni, hogyha valamelyik civil szervezet megkeresi. Az elmúlt 
időszakban  az  államnak  van  olyan  jogos  elvárása,  hogy  a  címkézett  támogatásokban 
gondolkodik,  illetve  a  kötelező  feladatellátásra  fókuszál.  Nem kötelező  feladat  lesz  majd 
finanszírozva a képviselői keretből, így teljesen legyen meg a szuverén jog. Sokkal több civil 
szervezet  regnálódik,  mint  ezelőtt  3-4  éve.  Van  a  civil  szervezetek  támogatására  keret  a 
költségvetésben, ami már nagyon régóta ugyan annyi, és nem elég. Kötelességünk ezeket a 
civil  szervezeteket  életben  tartani  és  minden  segítséget  megadni.  Majd  a  Művelődési 
Bizottságnak is lesz a testület felé egy olyan igénye, hogy az ő keretét tágítsa. 
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B./Tájékoztatás az I. sz. orvosi körzet átadásával kapcsolatban

Dunkl Gergely polgármester: született egy határozat, mely szerint a Sospito Kft-nek erre az 
ülésre  kellett  volna  hoznia  az  elképzeléseit  az  I.  sz.  orvosi  körzettel  kapcsolatban.  Ez  a 
határozat  kivonat  nem került  kiküldésre,  mert  későn lett  elkészítve.  Hosszabbítsuk meg  a 
határidőt a következő képviselő-testületi ülésre.

Takács  Istvánné  képviselő: találkoztam  a  Steer  Doktornővel,  és  megkérdeztem,  hogy 
megkapta-e a határozatot. Elmondta, hogy nem. Le fogunk ülni, én kértem egy időpontot tőle. 
Először megpróbálnék velük mint a Szociális Bizottság elnöke tárgyalni és meglátjuk, hogy 
mi sikeredik belőle. Azért küldtek másik szerződés tervezetet, mert amit megkaptak az nem 
úgy készült, ahogy ők itt megbeszélték.

Dunkl  Gergely  polgármester: mi  az  I.  sz.  orvosi  körzet  betöltéséről  beszélünk,  az  a 
szerződés meg a II. sz. körzet ellátásáról.

Takács Istvánné képviselő: igen, de arról is beszéljünk.

Végh  László  képviselő:  ezt  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta.  Két  külön  szerződésről 
beszélünk.  Az  egyik  a  már  meglévő  feladat-ellátási  szerződés  felülvizsgálatáról  szólt, 
törvénymódosítás  miatt.  Az  ÁNTSZ  kérte  tőlünk,  még  tavaly.  Eddig  nem  sikerült  ezt 
megoldani.  Itt  voltak az egyeztetésen,  elfogadtuk itt,  hogy mi legyen a szerződésben. Két 
hónapig nem reagáltak erre a szerződésre. Szóban felkértük a Steer Doktornőt, hogy legyen 
egy javaslata az I.sz. körzet működtetésére. Erre szintén nem jött semmi reakció. A legutóbbi 
ülésen a bizottság hozott egy olyan határozatot, hogy ismételten szólítsuk fel a Sospito Kft-t, 
hogy tájékoztasson minket a szándékairól. Erre sem reagáltak. 

Dr. Hanák Mária jegyző: ezt a határozatot nem kapták meg.

Végh László képviselő: erre kéri a polgármester a hosszabbítást. Ezzel egyetértek. Ha nem 
érkezik válasz, akkor a testület írja ki újra a pályázatot az orvosi státuszra. A testület teljes  
alázattal áll ehhez a dologhoz. Mi becsülettel dolgozunk. Személyesen vérig vagyok sértve, 
minden igényét kielégítettük, és nem is válaszol.

Dr. Hanák Mária jegyző: januárban a testület hozott egy határozatot, hogy az I. sz. orvosi 
körzet praxisjogát át kívánja adni a Sospito Kft-nek, és azzal bízott  meg, hogy küldjük el 
véleményezésre  az ÁNTSZ-nek. Ők megnézték,  és tájékoztattak,  hogy a testületnek nincs 
jogosítványa ilyen határozatot hozni, mert az önkormányzat nem rendelkezik a praxis jogával 
Olyan határozat meghozatalát javasolják, hogy a feladat-ellátási szerződést a Sospito Kft-vel 
kívánjuk  megkötni  az  I.  sz.  orvosi  körzetre  vonatkozóan,  amennyiben  az  ÁNTSZ erre  a 
praxisjogot  a  Steer  Doktornőnek átadja.  Ha megkapja  a  jogot,  akkor  kettő  praxissal  nem 
rendelkezhet.  6  hónapos  felmondási  idővel  fel  kell  mondani  a  gyermekorvosi  körzetre 
vonatkozó  feladat-ellátási  szerződést.  A  Doktornőnek  a  praxis  értékesítésére  6  hónap  áll 
rendelkezésére, ha nem tudja értékesíteni, akkor ugyanaz áll fenn, mint a háziorvosi körzetnél. 
A feladatellátás  az  önkormányzat  kötelezettsége,  meg  lehet  hirdetni  az  álláshelyet,  de  az 
ÁNTSZ  fogja  eldönteni,  hogy  az  általunk  kiválasztott  orvos  megkaphatja-e  praxist. 
Megküldtem az ÁNTSZ-nek mindkét szerződést, azt is, amit itt átbeszéltünk és azt is, amit a 
Doktor  Úrék  küldtek,  illetve  a  jogász.  A  Főorvos  Úr  elfoglaltsága  miatt  még  
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nem reagált. A kolléganője mondta, hogy neki nincs joga, hogy helyette nyilatkozzon, de a mi 
általunk elkészített szerződés szerinte megfelelő. Amit a jogszabályi előírások követelnek, az 
szerepel benne. Nem megbízási szerződés, tehát a szóhasználatuk sem megfelelő.

Dunkl  Gergely  polgármester: javasolom,  hogy  vonjuk  vissza  a  9/2013  (I.  17.)  számú 
határozatot. Aki a határozat visszavonásával 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

84/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

9/2013. (I.17.) számú határozatát visszavonásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  I.  sz. 
háziorvosi  körzet  praxisjogának  átadásáról  szóló  9/2013.  (I.17.)  számú 
határozatát visszavonja.

Dunkl Gergely polgármester:  szavazásra teszem fel,  hogy a Képviselő-testület  a Sospito 
Kft-vel kíván feladat-ellátási szerződést kötni az I. sz. orvosi körzetre, abban az esetben, ha a 
Steer Doktornőnek a praxist átadja az ÁNTSZ.

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

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

85/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

I. sz. háziorvosi körzet ellátása érdekében feladat-ellátási szerződés kötéséről a Sospito 
Kft-vel

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  I.  sz. 
háziorvosi körzet ellátása érdekében feladat-ellátási szerződést kíván kötni a 
Sospito  Kft-vel.  A  körzet  háziorvosaként  dr.  Steer  Katalint  jelöli  meg, 
amennyiben  az  ÁNTSZ  –  a  működési  feltételek  ellenőrzését  követően-  a 
praxisjogot a Képviselő-testület által megnevezett háziorvosnak átadja.
Felhívja a Polgármestert és a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a 
feladat-ellátási szerződést készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dunkl Gergely polgármester 
    Takács Istvánné Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 

Dunkl  Gergely  polgármester: javasolom,  hogy  az  56/3013  (III.  21.)  számú  határozat 
határidejét hosszabbítsuk meg a májusi testületi ülésre.

Mrázik  Sándor alpolgármester: ne a testületi  ülésig,  hanem legyen időnk megtárgyalni, 
hogy mit szeretnének.

Dunkl Gergely polgármester: május 10. legyen a határidő a Sospito Kft-nek az I. orvosi 
körzetre való elképzeléseik megküldésére. 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

86/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

Az I. sz. háziorvosi körzet átvételéről szóló 56/2013. (III.21.) sz. határozat módosításáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  I.  sz. 
háziorvosi körzet átvételéről  szóló 56/2013. (III.21.)  sz.  határozatának 
határidejét 2013. május 10. napra módosítja.
Az eredeti határozat szövege minden egyébben változatlan marad.

Felhívja  a  jegyzőt,  hogy az  56/203.  (III.21.)  sz.  határozatot  valamint 
jelen módosító határozatot a Sospito Kft-nek küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hanák Mária jegyző

C./Tájékoztató szennyvízcsatorna vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatásról

Dunkl  Gergely  polgármester: olyan  megkeresés  érkezett  egy  hivataltól,  amelyben 
köteleznek bennünket, hogy április 19-ig a szennyvízhálózatról adatot szolgáltassunk. Ebben 
az intézkedés megtörtént, ugyanis a közös képviselő szolgáltatja az adatokat, vagyis a perkátai 
Polgármester  Úr.  Ehhez  van-e  valakinek  hozzászólása?  Nincs.  Aki  tudomásul  veszi  a 
tájékoztatást, kérem kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  6  igennel,  egyhangúlag  tudomásul  vette  a  szennyvízcsatornára 
vonatkozó adatszolgáltatásról szóló tájékoztatást.

D./Munkavédelemmel kapcsolatos szabályzatok felülvizsgálata érvényesség lejárta miatt

Dunkl Gergely polgármester: az első héten találkoztam az érintésvédelmi, munkavédelmi 
szabályzatokkal,  amelyek  érvényessége  az  elmúlt  hónapban lejárt,  ennek a  felülvizsgálata 
nem történt meg. Erre nem tudtam árajánlatot kérni az elfoglaltságok miatt. Munkavédelmi 
oktatást  is  kell  végezni,  az érintésvédelemnél  a  tűzoltóság véleményét  is  ki  kellene kérni. 
Elfogadja a testület, hogy ezt a jövőben részletesebben tárgyaljuk? 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

87/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

munkavédelemmel kapcsolatos szabályzatok felülvizsgálatáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  munkavédelemmel  kapcsolatos  szabályzatok 
felülvizsgálatára vonatkozó árajánlatokat kérje be, a szükséges tárgyalásokat 
folytassa  le.  A  felülvizsgálatra  vonatkozó  anyagot  elfogadásra  terjessze  a 
Képviselő-testület elé.

Határidő: 2013. júniusi testületi ülés
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

E./ Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére pályázat benyújtása

Dunkl  Gergely  polgármester: térfigyelő  kamerarendszert  lehetne  kiépíteni  az  idén  vagy 
jövőre, amelyre van pályázati lehetőség. 10 M Ft a maximális támogatás. 80 % a támogatás és 
20  %  az  önrész.  Fel  fognak  keresni  a  Sárbogárdi  Rendőrkapitányságról,  akik  ezzel  a 
témakörrel foglalkoznak. A Rendőrkapitány javaslatára felvettem a kapcsolatot Kálozzal, ahol 
már működik a kamerarendszer. A kivitelezőnek az elérhetőségét fogom megkapni, és akkor 
tudok  árajánlatot  kérni.  A  Vidikon  Kft.  végzett  felmérést,  és  most  küldték  meg  az 
árajánlatukat.  Ezt  meg kellene versenyeztetni.  Május 2-ig be kell  adni a pályázatot.  Ezt  a 
pályázatot  benyújtanánk,  és  az  önerőre vonatkozó nyilatkozattételre  felhatalmazást  adna a 
testület,  hogy  a  fejlesztési  tartalék  terhére  biztosítanánk.  Számszerűsíteni  most  még  nem 
tudjuk az önerő összegét. A legjobb ajánlatot szeretném kiválasztani. Nem tudom addig lesz-e 
ülés,  de  telefonon  egyeztetni  fogok.  Három pályázati  lehetőség  van,  de  csak  egyre  lehet 
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pályázni. Aki egyetért azzal, hogy adjunk be pályázatot térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, 
és felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert az önerőre vonatkozó nyilatkozattételre, 
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

88/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

Közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerák felszereléséhez pályázat 
benyújtásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „egyes 
önkormányzati  feladatokhoz  kapcsolódó  fejlesztési  támogatás 
igénybevételének részletes  szabályairól  szóló 8/2013.  (III.29.)  BM rendelet 
alapján  pályázatot  nyújt  be  közbiztonság  növelését  szolgáló  fejlesztések 
megvalósításának támogatására.

A  Képviselő-testület  a  fejlesztéshez  szükséges  önerőt  2013.  évi 
költségvetésében  a  tartalék  előirányzat  terhére  biztosítja.  Felhatalmazza  a 
Polgármestert a saját erőről szóló nyilatkozat megtételére

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

F./ 2014. évi költségvetési koncepció

Dunkl Gergely polgármester:  a koncepcióban konkrét keretösszeg számokat nem tudunk 
megadni.

Tar  Károlyné  gazd.  főmunkatárs: változott  a  törvényi  előírás.  Eddig  a  ¾  éves 
beszámolóval,  november  körül  kellett  beadni  a  következő évre  vonatkozó tervkoncepciót. 
Idén április  30-ig be kell  adni.  A törvényi  előírásnak megfelelően az önkormányzat  előre 
gondolkodva, előre határozza meg a jövő évre vagy még hosszabb távra a feladatait. Az idei 
állami  támogatások  összege  50  %-ra  csökkent  és  a  gépjárműadónak  a  60  %-a  se  marad 
nálunk. Próbáltunk összeállítani  olyan beruházásokat,  fejlesztéseket,  amelyek az idén nem 
tudnak  megvalósulni,  azok  ide  kerülnének.  Az  állami  feladatfinanszírozást  úgy  fogják 
módosítani,  hogy  több  támogatást  kapunk.  Az  előzetes  kalkulációk  szerint  egy  2  %-os 
növekedéssel  talán  tudunk  számolni.  A  módosították  a  2013.  évi  költségvetési  törvényt, 
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amelyet kiegészítettek, azzal, ami támogatást kap az önkormányzat. Az ilyen jogcímen kapott 
támogatásokat együttesen kezelve, de működési célra lehet felhasználni. Javaslom elfogadásra 
a koncepciót.

Dunkl Gergely polgármester:  a költségvetési  koncepcióval  kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése,  véleménye,  javaslata?  Nincs.  Aki  elfogadja a 2014. évi  költségvetési  koncepciót, 
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

89/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  község 2014. 
évi költségvetési  koncepcióját  elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. 
évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak.

Felelős: Dunkl Gergely polgármester
Határidő: folyamatos a 2014. évi költségvetés készítése során

Dunkl  Gergely  polgármester: az  energetikai  pályázat  benyújtásáról  és  az  önrész 
biztosításáról  határozatot  kell  hozni.  Aki  elfogadja  a  határozati  javaslatot,  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

90/2013. (IV.18.)

Határozata

Energetikai pályázat benyújtásáról
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A 2012.szeptember 13. napján hozott képviselőtestületi határozatot figyelembe véve Sárosd 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2013-as KEOP 5.5.0/A 
pályázati kiírása keretében a következő ingatlan(ok) energetikai célú felújítására:

Épület funkciója/megnevezése Épület címe Helyrajzi szám
Óvoda Sárosd, Szabadság té 6. 61
Polgármesteri Hivatal Sárosd, Fő út 2. 265/1

A KEOP 5.5.0/A pályázat  keretében „Energetikai  Korszerűsítés  Sárosdon” néven adja  be 
59.089.561 Forint  összegben mely  a  pályázat  teljes  beruházási  költségét  tartalmazza,  ami 
azonos  a  pályázat  elszámolható  költségeivel.  Az  elszámolható  költségek  16,69%-ának 
megfelelő 8.863.434 Ft önerőt - a KEOP támogatás elnyerése esetén - önkormányzat vállalja,  
2013. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: az útjaink nagyon rossz állapotban vannak, sok a 
kátyú. Kérjük fel a polgármestert, hogy vegye fel a Közútkezelővel a kapcsolatot, hogy az 
útjavítás minél előbb megtörténjen.

Dunkl Gergely polgármester: felvettem a kapcsolatot a Közútkezelővel nemcsak ez ügyben, 
hanem a Fő utca korszerűsítésével kapcsolatban. A jövő héten fog hozzám jönni a megyei 
igazgató. 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő:  már jeleztem, hogy én 25 éve itt lakom a Dózsa 
utcában,  és  azóta  nem  történt  az  I.  orvosi  rendelő  környékével  kapcsolatban  semmi. 
Állandóan nyitva van a kapu, sőt már nincs is. Gondolkodni kellene ennek a helyzetnek a 
megoldásán. 

Dunkl Gergely polgármester: a testület  felhatalmaz, hogy ez ügyben megkeressem azt a 
céget, aki az iskola kapuját készíti, hogy adjon erre is árajánlatot?

Mrázik Sándor alpolgármester: nemcsak kapu kellene, hanem a kerítést is rendbe kellene 
tenni, annak van beton része is. De legyen.

Dunkl Gergely polgármester: kérek árajánlatot a kapura és a kerítésre is.

Véningerné  Bognár Krisztina  képviselő: nincs  parkoló,  lehet  egy L alakú  belső  udvart 
csinálni, viszont az egész udvar szabadon van és az egész terület.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: ott  van  egy  rendelő,  egy  váró,  van  hozzá 
kiszolgálóhelyiség,  de  van  egy  szolgálati  lakás,  egy  gazdasági  épület,  kert.  25  éve  nem 
csináltunk azzal az épülettel semmit. Ha ott lesz egy új kerítés és kapu, és elkezdjük felújítani, 
akkor teljesen komplexen kellene átgondolni. Ha a Steer Doktornő lesz a háziorvos, akkor 
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lesz egy üres szolgálati  lakás.  Kellene,  hogy cél legyen,  hogy kiadásra kerüljön.  Annak a 
belső felújítása is sokba fog kerülni. Nem biztos, hogy elsősorban kerítésre költenék.

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: ott nem megoldott a parkolás. Nem tudom, hogy 
hány m2 az a terület,  ami a mellette  lévő ház mögött  van, de ott  ki  lehetne alakítani  egy 
parkolót. Nem olyan sok fa van ott.

Mrázik Sándor alpolgármester: eléggé be van fásítva az a terület. Elég nagy a tercia belül, 
van egy 4000 m2-es telek.

Zsigmondné  Kovács  Margit  képviselő: a  Pénzügyi,  Ellenőrzési  és  Településfejlesztési 
Bizottságot megbízhatnánk ezzel a feladattal.

Dunkl  Gergely  polgármester: ezzel  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése,  véleménye, 
javaslata?  Nincs.  Szavazásra  teszem fel,  hogy a  Képviselő-testület  megbízza  a  Pénzügyi,  
Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottságot az I. orvosi rendelővel kapcsolatban felmerült 
elképzelések – kerítés, kapu javítása, parkoló kialakítása, lakás felújítása - tárgyalására, és a 
júniusi ülésen terjessze elő a javaslatát.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

91/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

I. sz. orvosi rendelővel kapcsolatban felmerült elképzelésekről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a 
Pénzügyi,  Ellenőrzési  és  Településfejlesztési  Bizottságot  az  I.  sz.  orvosi 
rendelővel  kapcsolatban  felmerült  elképzelések  –  kerítés,  kapu  javítása, 
parkoló kialakítása, lakás felújítása – kidolgozására ajánlatok bekérésére.
Felhívja a Bizottság Elnökét, hogy a javaslatot terjessze a Képviselő-testület 
elé.

Határidő: 2013. júniusi testületi ülés
Felelős: Végh László Pénzügyi, Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: az ügyrendi bizottsági ülésen beszélgettünk, hogy 
nem megoldott a temetőben a rend. Be kellene tartatni az előírásokat. 1,2 M Ft-ot kapunk egy 
évre a temetőre. Ha nem is 8 órás, hanem egy 6 órás állásban betöltenénk egy temetőgondnoki 
állást.  A  falugondnoki  állásra  beadott  pályázókat  meg  lehetne  keresni,  vagy  inkább 
pályáztassuk meg.
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Végh László képviselő: törvény szerint rendbe kell tenni a temetőt. 2 M Ft fölötti árajánlatot 
kaptunk a temetőkataszter elkészítésére. Ha alkalmaznánk egy 6 órás gondnokot, akkor ebből 
az összegből tudnánk biztosítani a bérét.

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: ilyen jogcímen az önkormányzat nem kap támogatást.

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő: most  szombaton  lesz  a  Kempo  Országos 
Bajnokság a tornateremben. Amikor az egyesület a kérelmet beadta, akkor olyan javaslat volt, 
hogy meg fogjuk tárgyalni, hogy a testület vállalja-e a felügyeletet, ha nem, akkor a megbízott 
felügyelőnek az óradíját finanszírozzuk. A tornateremhez sem kódunk, sem kulcsunk nincs. 
Tehát akkor mindenképpen be kell hívni valakit.

Végh László képviselő: javasolnám, hogy aki ott illetékes, ott dolgozik, neki a bérét fizessük 
ki. Milyen jogcímen mennénk oda? Annak van egy felelőse.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: örülök neki, hogy az iskola hátsó kapujának az 
árajánlatát  a  kezemben  tarthatom,  ugyanis  tegnap  nagyon  felháborodtam,  amikor  kint 
tornáztunk a gyerekekkel. Korzónak, vagy plázának, sétánynak gondolják az iskola területét a 
Mártír  utca  lakói.  De  minősíthetetlen  viselkedést  folytatnak.  Ha  szólunk,  akkor  még  a 
gyerekek előtt nagyon trágár szavakat használnak és én ezt a kollégáim és a magam nevében 
kikérem. Kérem a testületet, hogy ezt a problémát nagyon rövid idő alatt oldják meg.

Dunkl  Gergely  polgármester: megtörtént  az  egyeztetés  a  tornaterem  gondnokával  a 
rendezvénnyel kapcsolatban, és a bérét a saját költségemre vállalnám. Ezt elfogadja a testület?

Végh László képviselő: támogatom.

Mrázik Sándor alpolgármester: és köszönjük.

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő:  országos  szkander  verseny  lesz  szombaton  az 
iskolában és Barzsó István szívesen lát mindenkit a rendezvényen.

Dunkl Gergely polgármester:  a kaszálási díjjal kapcsolatban a Pénzügyi Bizottságnak van 
javaslata. Átadom a szót a bizottság elnökének.

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottsági ülésen felvetődött, hogy 
2010-2011.  óta  nem emeltünk  kaszálási  díjat.  Az  időseknek  kaszál  az  önkormányzat,  de 
közületeknek  és  magánszemélyeknek  is.  A  kaszálás  díja  most  20  Ft/m2.  8-17  Ft/m2 az 
önköltsége a kaszálásnak. Ez igénytől függ. Ez a 20 Ft egy önköltség, ilyen üzemanyagárak 
mellett. Én az időseknek nem emelném a kaszálás díját. De a közületnek, aki meg tudná tenni, 
igenis drasztikusan, akár a duplájára megemelném. 50 Ft/m2 meg e fölötti összegre emelném a 
díjat,  attól  függ,  milyen  kaszával  végzik  a  munkát.  Az  idősek  esetében  nincs  ÁFA.  
A közületnél jelenleg 20 Ft+ÁFA. Magánszemélyeknél, akik nem végzik el a kaszálást, itt 
kényszerkaszálásról van szó. 

Dunkl  Gergely  polgármester: nézzünk  utána  a  következő  testületi  ülésre  a  kaszálás 
költségeinek,  és  az  alapján  hozzunk  döntést.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem  kézfelemeléssel 
jelezze.
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

92/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

kényszerkaszálás költségeire vonatkozó kalkuláció készítéséről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhívja  a 
Pénzügyi  Bizottságot,  hogy  a  kényszerkaszálás  költségeire  vonatkozóan 
készítsen kalkulációt és javaslatát a soron következő testületi ülésen terjessze 
a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2013. májusi ülés
Felelős: Vég László Pénzügyi, Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

Dunkl  Gergely  polgármester: át  kell  dolgozni  az  SzMSz-t.  átadom  a  szót  a  Jegyző 
Asszonynak.

Dr.  Hanák  Mária  jegyző: Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  több 
vonatkozásban módosította az Ötv-t. a rendelkezései folyamatosan lépnek hatályba. Nagyon 
aktuális az SzMSz módosítás, mert még a korábbi rendelkezések szerepelnek benne, illetve 
módosult  a  jogalkotásról  szóló  törvény  is.  A  törvény  szövegének  beemelését  a  helyi 
rendeletbe nem engedi. Azokat a helyi sajátosságokat lehet csak beletenni, amit a testület saját 
magára  nézve szabályozni  kíván.  Mindenképpen el  kellene  kezdeni  ezzel  foglalkozni.  Ezt 
követően, vagy párhuzamosan, a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ét is el kell készíteni.

Dunkl Gergely polgármester: a testület megbízza az Ügyrendi Bizottságot, elsősorban az 
SzMSz módosításának véleményezésével, amit a júniusi testületi ülésen terjessze a Képviselő-
testület elé. Aki ezzel egyetért, 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

93/2013 (IV. 18.) számú

H a t á r o z a t a

Ügyrendi Bizottság megbízásáról SzMSz módosításának előkészítésére

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  az 
Ügyrendi Bizottságot, hogy készítse elő az SzMSz módosítását és a javaslatot 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2013. júniusi testületi ülés
Felelős: Telek László Ügyrendi Bizottság Elnöke
    Dr. Hanák Mária jegyző

Dunkl  Gergely  polgármester: Kovács  Tibor  Orbán  intézett  egy  levelet  a  testületnek  a 
Sárosd, Bem u. 26. sz. alatti lakóház tetőjavításával kapcsolatban.

Végh László képviselő:  a Pénzügyi  Bizottság tárgyalta  ezt az ügyet  hónapokon keresztül 
többször.  Fociznak az iskolában és átrúgják a  labdát,  és eltörik a palatető.  Úgy döntött  a 
testület, hogy a tetőjavítás költségének a felét állja. Ezután Kovács Tibor Orbán h3 horribilis 
összegű árajánlatot  hozott.  Újra  tárgyalta  a  bizottság  és  a  testület  a  javaslata  alapján újra 
hozott egy döntést, hogy továbbra is 100 E Ft-tal hajlandó hozzájárulni a tető felújításához, 
azzal, hogy amíg a garanciális idő tart, addig nem fordul újabb igénnyel a testülethez. Mi a 
tetőről beszéltünk, Kovács Tibor Orbán meg az egész tetőszerkezetről.

Dunkl Gergely polgármester: tartsuk az előző határozathoz magunkat.

Végh László képviselő: válaszoljuk azt erre a megkeresésre, hogy a testület továbbra is tartja 
magát a korábbi döntéséhez.

Dunkl Gergely polgármester: aki ezt elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a korábbi határozatát 
fenntartja, miszerint a Sárosd, Bem u. 26. sz. alatti lakóház tetőjavításának költségéhez 
100 E Ft-tal hozzájárul.

Mrázik  Sándor alpolgármester:  a Vertikál  Zrt.  kiküldött  az  önkormányzat  nevében egy 
levelet  azoknak  a  lakóknak,  akik  szemétszállítási  díjkedvezményben  részesültek,  hogy  a 
testület  ezentúl  nem tud  nekik kedvezményt  nyújtani.  A testület  ilyent  soha nem döntött. 
Mivel  nem  tudjuk  a  díjat,  nem  tudunk  miből  kedvezményt  adni.  Hatalmazzuk  fel  a 
polgármestert arra, hogy írásban keresse meg a Vertikál Zrt-t és kérje, hogy helyesbítsék a 
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levelet, hogy a testület megpróbál valamilyen kedvezményt biztosítani, ha pénzügyi lehetőség 
lesz rá.

Dunkl Gergely polgármester: egyetért ezzel a testület?

A  Képviselő-testület  6  igennel,  egyhangúlag  egyetértett,  hogy  a  Vertikál  Zrt-t  a 
polgármester  megkeresse  és  helyesbítést  kérjen  a  szemétszállítási  díjkedvezménnyel 
kapcsolatban.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 20.25 órakor bezárta.

K.m.f.

Dunkl Gergely dr. Hanák Mária
 polgármester jegyző

Mrázik Sándor Véningerné Bognár Krisztina
hitelesítő hitelesítő
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