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Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. A meghívóban szereplő napirenden
kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Javasolom, hogy a víziközmű vagyon átszállás
megvitatása legyen az 1. napirendi pont, és vegyük előre a 6., és 7./A napirendi pontokat is.
Szavazásra teszem fel a napirendi pontokat az elhangzottakkal kiegészítve.
A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.
Napirendi pontok:
1./ Víziközmű vagyon-átszállás megvitatása.
2./ Hulladékszállítási közüzemi díj megállapítása.
3./ Tájékoztatás az adósságrendezési eljárásról.
4./ Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet megszüntetéséről döntés.
5./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról.
6./ Testületi hatáskörbe tartozó árak, bérleti díjak megállapítása.
7./ A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megvitatása, elfogadása.
8./ Aktuális ügyek
B./ Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás tagságának megvitatása.
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9./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása. (zárt ülés)
Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor
alpolgármestert és Végh László képviselő-testületi tagot javasolom.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igennel, egyhangúlag elfogadta.
1.
Víziközmű-vagyon átszállás megvitatása
Karászi Gáspár Fejérvíz Zrt : Társaságunk megkereste az önkormányzatot a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény hatálybalépésével felmerülő változásokkal
kapcsolatosan. Megkeresésünkben vázoltuk a vagyonátszállás lehetséges formáit illetve
Társaságunk javaslatát. Mi - ahogyan jeleztük is - a vagyonkezelési üzemeltetési módot
javasoljuk elfogadni.
(Karászi Gáspár tájékoztatást adott a jogszabályváltozás következményeiről, a
vagyonátszállás lehetséges módjairól. A Fejérvíz Zrt megkeresése illetve a vagyonátszállási
nyilatkozat tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Hanák Mária jegyző: a határozatnak tehát úgy kell szólnia, hogy jelenleg a Fejérvíz Zrt.
tulajdonában lévő vagyont az önkormányzat átveszi a Fejérvíz Zrt. által meghatározott
értéken, és az üzemeltetés módját vagyonkezelés formájában kívánja meghatározni.
Karászi Gáspár Fejérvíz Zrt. részéről: igen.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye javaslata? Nincs. Aki egyetért a Fejérvíz Zrt javaslatával, illetve a Jegyző Asszony
által megfogalmazott határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2012 (XII. 13.) számú
Határozata
A víziközmű-vagyon átszállásáról, az üzemeltetés módjáról
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Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. rendelkezéseit figyelembe véve,
jelenleg a Fejérvíz Zrt tulajdonában lévő víziközmű vagyont, mint ellátásért
felelős- átveszi.
Az Önkormányzat a vagyonüzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelői
szerződést választja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonátszállásról szóló nyilatkozatot
aláírja, a vagyongazdálkodásra vonatkozó szerződés előkészítésére irányuló
eljárásban a Fejérvíz Zrt-vel együttműködjön.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

Karászi Gáspár a Fejérvíz Zrt. részéről távozott az ülésről.
2.
Hulladékszállítási közüzemi díj megállapítása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a KDV Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsának
közgyűlése a hulladékszállítás díjánál 4,01 Ft/l mellett döntött, ezért minden testületnek el
kell fogadnia. Ez egy súlyos terhelés valamennyiünk számára, hiszen jóval magasabb lesz a
díj, mint a korábbi években. A szolgáltatás is bővül, lesz házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés. A PET palackot kimosva, összezsugorítva egy átlátszó zsákban kell
kihelyezni, és minden hónap 3. péntekén fogják elvinni. Lesz évi 8 alkalommal ún.
zöldhulladék gyűjtés. Erre fognak adni matricát, amit rá kell ragasztani a zsákra. A testületnek
le kellene szabályozni, hogy kik azok, akik 80 literes edényzetet vehetnek igénybe.
Az edényzetet majd meg kell vásárolni a Vertikál Zrt-től. A szolgáltató javaslata, és én is ezt
tudom támogatni, hogy elsősorban az időseknél, az 1-2 fős háztartásoknál lehetne ezt
bevezetni. Egy 4-5 tagú családnál összegyűlik 120 l hulladék. Az sem lenne jó, ha a hulladék
nagy része kikerülne a község határába, és az utak mellé. Kedvezményt úgy, mint korábban a
70 éven felülieknek, nem tudom, hogy tud-e majd adni a testület. Illetve volt, akinek
átvállaltuk a szemétszállítási díjat. Egyelőre, amit kiküldtünk rendelet tervezetet, azt kellene
elfogadni, és arra kellene törekedni, hogy leszabályozzuk, kinek lehet 80 literes edényzete.
A Vertikál Zrt. annyi kedvezményt állapítana meg, hogy akik a szelektív gyűjtésben is részt
vesznek (ezt rendszeresen fogják majd ellenőrizni) és nincs díjtartozásuk, azoknak az éves díj
10 %-át elengedik, amit az utolsó negyedéves díjból vonnak le. Már augusztus óta keresi a
Vertikál Zrt. a megfelelő személyt, aki egyrészt minden háztartásnál egyeztetné az adatokat,
illetve megbíznák azzal, hogy hajtsa be a hátralékokat, illetve ő ellenőrizné a szelektív
hulladékgyűjtést is. Felmerült a megbeszélésen, hogy nem lehetne-e havonta fizetni a díjat.
Az éves díj jövőre 30 E Ft körüli összeg lesz, 8 E Ft lesz a negyedéves díj, a havi díj pedig
2000 Ft lenne. A Vertikál Zrt. próbál rá megoldást találni, a havi díjat már máshol is
felvetették. A szolgáltatónak jövőre 6 E Ft helyett 9 E Ft-ot kell fizetnie 1 t hulladék
elhelyezéséért. Július 1-től bevezetik az útdíjat, 35 Ft/km, és azt még nem tudják, hogy az
összes útra vonatkozik-e, vagy csak a főútra.
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Dr. Hanák Mária jegyző: a Vertikál Zrt-től Ferencz Péter elnézést kért, hogy nem tud részt
venni az ülésen. Tájékoztatott, hogy az energiahatóságnak jóvá kell hagynia a 4,01 Ft/l díjat,
amit a társulás elfogadott. Ha ez megtörtént, akkor egy miniszteri rendelet fogja megállapítani
a díjat nem az önkormányzat. Tehát a Képviselő-testületnek nem lesz díjmegállapító jogköre
és előreláthatóan a most elfogadott rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Jelenleg azonban
még meg kell állapítani a díjat.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye, javaslata? Nincs. Aki egyetért a rendelet tervezettel kérem kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete
a szemétszállítás díjáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

3.
Tájékoztatás az adósságrendezési eljárásról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: volt egy megbeszélés a MÁK-ban ezzel
kapcsolatban, amelyen Alpolgármester Úr és Tar Károlyné gazdálkodási főmunkatárs vett
részt.
Mrázik Sándor alpolgármester: december 11-én volt az adósságrendezéssel kapcsolatos
tájékoztató. Az adósságkonszolidáció keretében az önkormányzatoknak a bankok,
takarékszövetkezetek és magánszemélyek felé lévő tartozását fogják átvállalni. 2012.
december 12-i állapotot nézik, és az addig fennálló tartozást és kamatait fogják átvállalni.
December 17-én 16 óráig a banki visszaigazolást el kell küldeni elektronikusan a MÁK-nak,
és december 18-án fel kell adni postán is. A Pénzügyi Alaptól felvett kamatmentes kölcsön
ebbe a hitelállományba nem tartozik, azt nem vállalják át. Önkormányzatunktól 77.888.000
Ft+kamatait vállalnak át. A MÁK szúrópróbaszerűen fogja ellenőrizni, hogy amit a
költségvetésünkbe beterveztünk volna hiteltörlesztést, azt a beszállítói hitel tartozására kell
fordítani. Jól állunk ennek az ügynek a rendezésében.
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Tar Károlyné gazdálkodási főmunkatárs: az 5000 fő alatti településektől átvállalják a
hitelállományt, ez alól kivétel az 5.333.000 Ft. A mai napon az Erste Banktól megkaptuk az
igazolást. Az átvállalt hitelt december 28-ig, közvetlenül a banknál fogják rendezni. Az
adósságátvállalási eljárásban való részvételről döntenie kell a testületnek, mert nem kötelező
részt venni. A folyószámla hitel igénylést nem szüntette meg a kormányzat, és nem kell hozzá
engedély. Szállítói tartozása nincs az önkormányzatnak.
Mrázik Sándor alpolgármester: az önkormányzat bármelyik bankkal egy új alkupozícióba
kerülhet.
Tar Károlyné gazdálkodási főmunkatárs: elég magasak az OTP Banknál a költségek.
Dr. Hanák Mária jegyző: a határozatnak tartalmaznia kell, hogy önkormányzatunk részt
vesz az adósságátvállalási eljárásban. Nyilatkozni kell, hogy adósságrendezési eljárás alatt
nem áll az önkormányzatunk. A testület hozzájárul ahhoz, hogy az állam közvetlenül a
hitelezőknek fizesse meg a tartozásunkat. A testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
mindezekről nyilatkozzon. A bankoknak feloldjuk a banktitokra vonatkozó titoktartási
kötelezettségük alól. Arról is nyilatkozni kell, hogy nincs olyan óvadék elemünk, ami
pénzösszegben lenne.
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ez azt jelenti, hogyha az OTP Bank javára
jelzálogjog van bejegyezve önkormányzati ingatlanra, akkor az törlődik?
Mrázik Sándor alpolgármester: igen.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal, kérem
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2012. (XII.13.)
Határozata
az állam általi adósságátvállalásról
1./ Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel
kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez
igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő
költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a
költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
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2./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési
eljárás alatt nem áll.
3./ A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és
járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam
közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az
önkormányzat nevében:
- a hitelezők által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint
egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja
- a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges
adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges
nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
- a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős
miniszter kezdeményezi.
5./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan
betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a
konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére,
vagy teljesítés biztosítékául szolgál.
6./A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az
önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat,
megismerje és kezelje.
Határidő: 2012. december 17.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
4.
Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet megszüntetéséről döntés
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a kistérségi társulások munkaszervezetei törvény
szerint 2013. július 1-től megszűnnek. Megszűnés esetén a székhely településnek a
hivatalában kell munkába helyezni a dolgozókat. Úgy döntöttek a társulás polgármesterei,
hogy meg kellene előzni ezt, mert nem tudjuk, hogyan alkalmazzuk a dolgozókat, ezért
inkább szüntessük meg korábban a munkaszervezetet. A megszűnés előtt 30 nappal ezt a
dolgozókkal közölni kell, ezért kellene sürgősen ez ügyben dönteni. 2013. január 31-el
megszűnne a munkaszervezet. E miatt módosítani kellene a társulási megállapodást is. A négy
dolgozó közül egy főnek a felmondása ki lett küldve. Akiknél továbbfoglalkoztatási
kötelezettség van, őket Abának kell továbbfoglalkoztatni, vagy kifizeti a végkielégítést. Erre
viszont majd adhatnak be pályázatot. Valakinek 8 havi végkielégítés jár. Ez nagyon súlyos
összeg. Egy főnek 2013. novemberében jár le a szerződése, neki vagy ki kell fizetni az addigi
bérét, vagy alkalmazzuk novemberig. Januártól a munkaszervezetekre nem ad pénzt az állam.
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Takács Istvánné képviselő: lakosságarányosan fizetik az önkormányzatok a kistérségi
hozzájárulást a megállapodás 18.4 pontja szerint.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha nincs költségvetés, akkor nincs pénz, és ha nem
lehet a pályázaton se megszerezni a teljes összeget, akkor az önkormányzatoknak
létszámarányosan kell fizetniük.
Takács Istvánné képviselő: ha megszüntetjük a munkaszervezetet, akkor az ott dolgozóknak
a béréhez nekünk hozzá kell járulni.
Dr. Hanák Mária jegyző: először arról kellene dönteni, hogy a Társulási Tanács ülésén
hozott döntésnek megfelelően az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a munkaszervezet
2013. január 31-i hatállyal megszűnik. El kell készíteni a záró mérleget, a leltárt és azt a
Tanács elé kell terjeszteni. Egy fő létszámcsökkentést azonnal végrehajtottak. Utána az ezen
alapuló Társulási Megállapodás módosításáról kell dönteni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért azzal, hogy megindítjuk a kistérségi
munkaszervezet megszűnésére irányuló eljárást, valamint a munkaszervezet létszámát már
december 1-el egy fővel csökkentsük, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2012. (XII.13.)
Határozata
a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet megszüntetéséről és a
munkaszervezeti létszámcsökkentést illető felhatalmazásról
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete - a Sárvíz Többcélú
Kistérségi Társulás Tanács 41/2012 (XI.29.) sz. határozatában foglaltakat
alapul véve- elfogadja a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet
jogutódlással való megszüntetését 2013. január 31-ei hatállyal.
Felkéri a Társulási Tanácsot, hogy kezdeményezze a Munkaszervezet
zárómérlegének és leltárának fenti időpont szerinti elkészítését.
Elfogadja, hogy a Munkaszervezet feladatait (teljes feladatellátás) Aba
Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri hivatala lássa el.
Hozzájárul ahhoz, hogy a feladatellátás változásával összefüggésben a
Társulási Tanács felhatalmazza a munkaszervezet vezetőt 1 fő
munkaszervezeti létszámcsökkentés azonnali végrehajtására.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a
határozat megküldésével a Társulási Tanácsot értesítse.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő azonnal
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás
Megállapodásának módosításával az előterjesztés szerint, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2012 (XII. 13.) számú
Határozata
a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a SÁRVÍZ
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
I.
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi
Társulás – Tácon, 2004. június 24.-napján kelt – Társulási Megállapodását (továbbiakban:
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja, mely a VIII. számú módosítás:
1.

A Társulási Megállapodás:
I. Fejezete: 9. pontja „és területfejlesztési” mondatrésze, 9.2. és 9.3. pontja, 10.
pontja „tervezett” mondatrésze,
•
II. Fejezete 1 pont három, hat, hét, nyolc, kilenc, tizenhárom és tizennegyedik
francia bekezdése, 4. pontja,
•
III. Fejezete 6. pontja,
•
IV. Fejezete 21..-2.3., 2.7.-2.8., 2.10.-2.13., 2.15.-2.21., 3.3., 3.4., 3.10., 3.14.,
3.18., 4.6., 4.8., 5., 6.1., 6.8., 6.14., 7.-9., 10.3., 10.6.-10.10., 11.4., 11.7., 12.3.12.5., 12.7., 14.2., 14.6.-14.8., 15.4. pontja,
•
V. Fejezete 14.2.2., 14.2.4., 14.3.-14.7., 15.1.1.,
•
VI. Fejezete 1.16., 15.1.4.2., 1.15.11. pontja,
•
X. Fejezetét követően a mellékletek és függelékek felsorolásából a Függelékekre
vonatkozó bekezdés,
•
az 1. és 2. számú függelék,
•
az 1. számú melléklet 1.,2, 4. és 6. pontjai
•
a 4. számú melléklet 2., 6. és 8-16. pontjaiban foglalt szakfeladatok
hatályukat vesztik.
•
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2.

A Társulási Megállapodás bevezetője „- a "helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi
LXV. sz. 41.§ (1) bekezdésében, valamint „a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – továbbiakban: Tkt. – 1. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján- ” mondatrésze hatályát veszti.

3.

A Társulási Megállapodás I/1. pontjában a „hoznak” mondatrész múlt időre - „hoztak” módosul.

4.

A Társulási Megállapodás I/1.2. pontját követő bekezdése „A Többcélú Kistérségi
Társulás a „települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól” szóló 2004. évi
CVII. tv. szabályai szerint működik” szövegezése hatályát veszti.

4.

A Társulási Megállapodás I/5. pontja „mely azonos a Tkt. Mellékletében meghatározott
abai kistérség teljes közigazgatási területével.” mondatrésze hatályát veszti.

5.

A Társulási Megállapodás I/8.3. pont „SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet„ mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „– székhely – Aba Nagyközség
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala – továbbiakban: Abai Polgármesteri Hivatal –
„ mondatrész lép.

6.

A Társulási Megállapodás I/9.4. pontjában a „közoktatási” mondatrész helyébe
„köznevelési” mondatrész lép.

7.

A Társulási Megállapodás II/2. pont első bekezdése „fokozatos bevezetéssel”
mondatrésze , s „A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi
jogszabály-változások folytán kötelezővé váló feladatokra.” mondata hatályát veszti. A
második bekezdés „teljességre” mondatrésze helyébe a „költségtakarékos közös
feladatmegvalósításra” mondatrész lép.

8.

A Társulási Megállapodás IV/2.4., 2.9., 3.5.-3.6., 4.1., 4.5., 6.2.-6.5., 6.10., 6.15.-6.18.,
10.1., 10.2., 10.4., 11.1., 11.2., 11.5., 116., 12.2., 13. pont első bekezdése, 14.3.-14.5. és
15.1. pontja szövegezése feltételes módra módosul.

9.

A Társulási Megállapodás IV/3.17. pontja szövegezése kiegészül az „Azon
feladatellátást, melyre a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás állami költségvetési
normatívát igényelt legalább 2013. június 30-napjáig végzi.” szövegezéssel.

10. A Társulási Megállapodás:
•

•
•
•
•
•
•

IV/6.2. pont „rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas
helyiség felett, összehangolja a közkönyvtárak nyitva tartásának rendjét, rendszeresen,
a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva. Statisztikai
adatokat szolgáltat.” mondatrésze,
IV/6.12. pont „Évente rendszeresen ismétlődő”mondatrésze,
IV/10.5. pont „ügyfélszolgálati funkciók ellátása elektronikus úton is” mondatrésze,
V/4.1. pontja „valamint a Társulás munkaszervezete” mondatrésze,
V/5.3. pontja „a Tkt. 5. § (2) bekezdése alapján” mondatrésze
V/5.5. pontja „a Tkt, illetve” mondatrésze,
V/11. pont címe „Oktatási”, 11.1. pontja „közoktatási”,
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V/11.3.1., 11.4. és 11.5. pontja „oktatási” , továbbá 11.3.2. pontja „oktatással”
mondatrésze,
hatályát veszti.
•

11. A Társulási Megállapodás V/14.1. pont „a Társulási Tanács által 2005. november 29napján kiadott alapító okirattal költségvetési szervként alapított SÁRVÍZ Fejlesztési és
Szolgáltatási Munkaszervezet – melynek székhelye: 8127 Aba, Rákóczi út 12. sz. –
„ mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „a kistérségi székhely település Aba Nagyközség
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala” mondatrész lép.
12. A Társulási Megállapodás V/14.2. pontja „SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „Polgármesteri Hivatal, mint
munkaszervezet” mondatrész lép.
13. A Társulási Megállapodás V/14.2.5. pont „és költségvetési szervei” mondatrésze hatályát
veszti.
14. A Társulási Megállapodás V/14.2.7. pontja „a SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet 368/2011.(XII.31.9 Korm. sz. rendeletben – Ávr. – meghatározott
végzettséggel rendelkező gazdasági vezetője, avagy írásban kijelölt közalkalmazottja
jogosult” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „az Abai Polgármesteri Hivatalt vezető
jegyző – továbbiakban: Jegyző – által írásban kijelölt köztisztviselő(k) jogosult(ak)”
mondatrész lép.
15. A Társulási Megállapodás V/14.3. és 14.4. pontja helyébe az alábbi 14.3. és 14.4. pontok
lépnek:
„14.3. A Társulási Tanács, Aba Nagyközség Önkormányzata, s a munkaszervezeti
feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal a SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet megszűnését követő naptári naptól létrejövő külön Megállapodás
keretében rögzítik:
14.3.1. a költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesíthetők, és
14.3.2. melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének ismeretében a
felek felülvizsgálnak, s közösen módosítanak,
14.3.3. a Megállapodás mellékletét képezi a SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet ingó vagyonának leltára.
14.4. A Polgármesteri Hivatal által – a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat
ellátó – foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az Abai Polgármesteri
Hivatalt vezető Jegyző gyakorolja.
A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki(k) a
Társulási Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében
kapcsolattartásra jogosult s köteles, melyről – s a változásairól – a Tanács tagjait
tájékoztatja.”
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16. A Társulási Megállapodás V/14. pontja kiegészül az alábbi 14.8.-14.10. pontokkal:
„14.8.
A Társulási Tanács a SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet
költségvetési szervet – mely a munkaszervezeti feladatokon túlmenően a családi
napközi működtetési feladatokat is ellátta – az Áht. 11. § (2) bekezdés szerinti
beolvadással szünteti meg akként, hogy:
14.8.1. a munkaszervezeti feladatok tekintetében jogutódnak, s azt ellátó
közalkalmazottak vonatkozásában – a Kjt. 25/A. §-a szerinti eljárásban átvevő munkáltatónak a Polgármesteri Hivatal,
14.8.2. a családi napközi feladatok tekintetében jogutódnak a „SÁRVÍZ Többcélú
Kistérségi Társulás, s ezen az álláshelyen foglalkoztatottak tekintetében
munkáltatói jogutódnak a „SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa,
14.8.3. vagyoni jogutódnak a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás minősül azzal,
hogy a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges ingóságok
használati jogát a Társulás az Abai Polgármesteri Hivatal részére biztosítja,
a családi napközi feladatok ellátásához szükséges ingóságok használati joga
a Sárvíz Családi Napközi Hálózaton belül működő s jogerős működési
engedély alapján működő családi napköziket illeti meg.
14.8.4. A munkaszervezeti feladatok ellátási módja változásából származó
közalkalmazotti jogviszonyok rendezésével, avagy utólagos felmentéssel
történő megszüntetésével kapcsolatos, a Társulás költségvetési forrásaiból
nem fedezhető s létszámcsökkentési pályázaton meg nem térülő költségeket
a tagi Önkormányzatok lakosságarányosan viselik.
14.9. A Társulás a családi napközi feladatok teljesítését a „889102 Családi Napközi”
szakfeladaton valósítja meg legalább 2013. június 30.-napjáig.
A SÁRVÍZ Családi Napközi Hálózat:
székhelye: 8127 Aba, Arany J. u. 3/A. sz.
telephelyei:8111 Seregélyes, fő u. 177. sz.
8121 Tác, Kossuth u. 71. sz.
14.10.
Aba Nagyközség Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítását a X/11. pontban foglalt napi hatállyal, a Társulási Tanácsa SÁRVÍZ
Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet megszüntető okiratát a X/11. pontban
foglalt naptári napot megelőző napi hatállyal – a 14.8. pontban foglalt tartalommal
– adják ki.”
17. A Társulási Megállapodás V/15.1. pont „alapított költségvetési szervek
alkalmazottainak” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „foglalkoztatottak” mondatrész
lép. A V/15.1.2. pont „a további intézmények alkalmazottai esetében a Kjt.-nek”
mondatrésze és „közoktatási, közművelődési, avagy” mondatrésze szintén hatályát veszti.
18. A Társulási Megállapodás VI/1.13.3. pont „fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása” mondatrésze hatályát veszti.
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19. A Társulási Megállapodás VI/1.15.11. pontja szövegezése helyébe „a V/14.9. pont
szerinti szakfeladaton foglalkoztatottak kinevezése, felmentése” szövegezés lép.
20. A Társulási Megállapodás VIII/6.6. pont „a SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet az Ávr-ben meghatározott végzettséggel rendelkező gazdasági vezetője,
avagy írásban kijelölt közalkalmazottja gyakorolja.” mondatrésze hatályát veszti, helyébe
„az Abai Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyző által meghatározott köztisztviselő(k)
gyakorolják” mondatrész lép.
21. A Társulási Megállapodás VIII. Fejezet
8.3. pontja címében az „intézmények” mondatrész,
•
8.3.1. pontja „intézmények fenntartása és” mondatrész,
•
8.3.4. pontja „fenntartású intézmények” mondatrész
hatályát veszti, helyükbe a „feladatok” mondatrész lép, míg a 8.3.5. pontban az
„intézmények” mondatrész helyébe a „szolgáltatások” mondatrész lép.
•

22. A Társulási Megállapodás VIII/9.5. pont „SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet V/14.2.7. pontban nevesített gazdasági vezetője, avagy írásban kijelölt
közalkalmazottja jogosult az ellenjegyzésre.” mondatrésze hatályát veszti, helyébe az
„Abai Polgármesteri Hivatal gazdasági szabályzata szerint történik az ellenjegyzésük”
mondatrész lép.
23. A Társulási Megállapodás VIII/10. pont utolsó bekezdésében, VIII/15.1. pont utolsó
bekezdésében a „SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet” megnevezése
helyébe az „Abai Polgármesteri Hivatalnak” megnevezése lép.
24. A Társulási Megállapodás VIII/15.1.4.3. pont „illetőleg a 15.1.4.2. pont szerinti esetben a
költségvetési szerv vezető által írásban felhatalmazott, a kötelezettséget vállaló szerv
alkalmazásában álló személy” mondatrésze hatályát veszti.
25. A Társulási Megállapodás VIII/15.1.5. pont „a SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezeten keresztül, az Ávr.-ben meghatározott végzettséggel rendelkező
gazdasági vezető, avagy írásban kijelölt személy látja el.” mondatrésze hatályát veszti,
helyébe „a Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyző által írásban kijelölt köztisztviselő(k)
látja(k) el” mondatrész lép.
26. A Társulási Megállapodás X. Fejezete kiegészül az alábbi 11. ponttal:
„11.A Társulási Megállapodás VIII. számú módosítása 2013. január 31-napján lép
hatályba.
Amennyiben a Társulási Megállapodás teljes körű képviselőtestületi jóváhagyása a
hatálybalépést megelőző 35 naptári nappal korábban nem történik meg, úgy a
Társulás munkaszervezeti feladatainak Abai Polgármesteri Hivatal általi ellátásának
időpontja a Társulási Megállapodást utolsóként jóváhagyó Képviselőtestület
határozata időpontját követő naptól számított 35. naptári nap, azaz a Társulási
Megállapodás V/14., VI/1.15.11., VIII/6.6., 9.5., 9.10. és 15. pontjai ezen a napon
lépnek hatályba.”
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27. A Társulási Megállapodás 3. számú melléklete 3. és 6. pontjában a „Munkaszervezet”
mondatrész „Munkaszervezeti feladatot ellátó” mondatrészre módosul.
II.
1.

A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt VIII. sz.
módosítással egységes szerkezetbe foglalja.

2.

Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a SÁRVÍZ Többcélú
Kistérségi Társulás VIII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a SÁRVÍZ
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a határozat kivonatának
megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester

5.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Sárosd Napok pályázat pénzügyi elszámolását
elfogadták, és megérkezett az 1,5 M Ft támogatás.
Mrázik Sándor alpolgármester: november 30-án kellett leadni a következő évi startmunka
programot, ami 5 témakört ölelhetett fel, vagy járhatott körbe. Nagyon rövid határidők voltak.
Mindig az utolsó pillanatban jött vissza a hiánypótlás, illetve módosítás, és gyakorlatilag 4
témakörben sikerült december 6-án a Munkaügyi Központban odáig eljutni, hogy támogatásra
alkalmasnak tartották a projekteket. Ha megkapjuk a támogatást, akkor 1.050.000 Ft-tal kell
saját költségvetésünkből hozzájárulni a megvalósításhoz. Szeretném megköszönni azok
munkáját, akik ebben részt vettek, nagyon sok időt eltöltöttek ezzel. Az lenne a célja a
startmunkának, hogy minél több ember legyen bevonva, kézi munkaerővel végezhető
feladatba. Jövőre átjárhatók lesznek a projektek, de előtte ezt be kell jelenteni a Munkaügyi
Központnak. Ahogy az idén is, jövőre is szigorúan lesz ellenőrizve a startmunka. A projektek
adminisztrációja borzalmas, és ezekkel az emberekkel nem egyszerű levezényelni. December
6-án a „hagyományos” közfoglalkoztatásban lehetőséget biztosítottak a téli
közfoglalkoztatásra, amivel éltünk is. Igazából egyéb takarító, kisegítő munkakörben merül
ki, megpróbálunk nekik hasznos munkát adni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a startmunkánál 10 fő után lehet egy fő
munkavezetőt alkalmazni. Kiküldtük az idei évi startmunka projektek beszámolóit. Van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata a tájékoztatóval és a beszámolóval kapcsolatban?
Nincs. Aki a tájékoztatót a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2012 (XII. 13.) számú
Határozata
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.
6.
Testületi hatáskörbe tartozó árak, bérleti díjak megállapítása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2013. évi árak,
díjak megállapítására vonatkozó előterjesztést. Átadom a szót a bizottság elnökének.
Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: az előterjesztésben a gépkocsi tárolók
bérleti díjánál a régi összeg szerepel, nem a 10 %-kal emelt összeg, ezt majd korrigáljuk,ha a
testület a díjemelés mellett dönt. Átlagosan 10 %-os emelés történt mindenhol. A terembérleti
díjak közül kimaradt a tornaterem bérleti díja 5500 Ft/óra összeggel az eddigi 5000 Ft/óra
helyett. A bizottság nem javasolja emelni az építési telek árát, tehát maradna a 950
Ft/m2+ÁFA. A 12 lakásos bérháznál adott kedvezményeket a költségvetés ismeretében
felülvizsgálni javasolja a Bizottság. A kiegészítéssel, és az ismertetett módosításokkal
elfogadásra javasolja a Bizottság az előterjesztésben szereplő díjakat.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a bizottsági ülésen a bérleti díjkedvezmények
csökkentéséről volt szó, amire vissza kell térni a költségvetéskor. A kauciónál pedig úgy
gondolja a bizottság, hogy lehet, hogy kisebb összeget kellene megállapítani.
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: mennyi hátralékunk, kinnlevőségünk van?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a 12 lakásos bérháznál biztos, hogy van hátralék, a
többi lakásnál nincs. Mivel nem megfelelő a temetői nyilvántartásunk, azt nem igazán tudjuk
követni, hogy akinek lejárt a 25 év, megváltotta-e újból a sírhelyet. A jelenlegi szolgáltatást
nyújtó temetkezési vállalat átvenné a temető fenntartását, de még az önkormányzatnak kellene
fizetnie 1,5 M Ft-ot és szemetet is el kellene szállítani.
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ha ezek a díjak, árak hatályba lépnek, akkor több
marad-e, mint amennyi elúszik?
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Dr. Hanák Mária jegyző: csak a lakbérekből van hátralékunk. Nagyon minimális a
termőföld bérleti díjtartozás, de idén év végén rendeződnek azok is.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a lakbér javasolt díjaival kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a javasolt díjakat.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012 (XII. 14.) számú
RENDELETE
Az önkormányzati bérlakásokról szóló 24/2004 (XII. 17.) számú rendeletének
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a sírhely megváltás javasolt díjaival kapcsolatban
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a javasolt
díjakat.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012 (XII. 14.) számú
RENDELETE
a temetőkről és temetkezésről szóló 5/2001 (IV. 1.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság
javaslatát a nem lakáscélú helyiségek, gépkocsi-tárolók, mezőgazdasági hasznosítású
területek bérleti díjára, terembérleti, tornaterem bérleti díjára, piaci árusítás, számítógép terem
használati díjára.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2012 (XII. 13.) számú
Határozata
A Képviselő-testület hatáskörébe tarozó bérleti díjak megállapításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában
lévő ingatlanok bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg:
-

Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja 935,-Ft/m2/hó

-

Terem bérletdíja (Kondi teremé is) 2.750,-Ft/óra

-

Tornaterem bérleti díja

5.500,-Ft/óra

-

Piaci árusítás

2.750,-Ft/nap

-

Gépkocsi tárolók bérleti díja:

9.350,-Ft/db/hó

-

Közterület üzleti célra:

363 Ft/m2/hó

-

Számítógép terem használati díja (Művelődési Házban, könyvtárban):
220 Ft/óra

Mezőgazdasági hasznosítású területek bérleti díja:
- szántó:
belterület:
2,20.-Ft/ m2/év
külterület
5.00,-Ft/m2/év
- rét, legelő:
2.20,-Ft/m2/év
Felhívja a Jegyzőt, hogy a bérleti díjak változásáról a bérlőket értesítse, a
bérleti szerződések módosítását készítse el és aláírásra terjessze a
Polgármester elé.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosított bérleti szerződések aláírására.
A belvízzel borított területek után a bérleti díjat arányosan csökkentheti a
Képviselő-testület.

17

A megállapított bérleti díjak 2013. január 1. napjától érvényesek. A
Képviselő-testület a díjak megállapításáról szóló 148/2010 (XII. 9.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: dr. Hanák Mária jegyző bérlők értesítéséért
Polgármester a bérleti szerződések aláírásáért
Határidő: 2012. december 31. értesítésre
2013. január 31 aláírásra
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs távozott az ülésről.

7.
A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megvitatása, elfogadása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a munkatervben a szokásos napirendek szerepelnek.
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem
fel a munkatervet a kiegészítésekkel.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2012 (XII. 13.) számú
Határozata
A Képviselő-testület 2013. évi munkatervéről
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő –testülete a 2013. évi
„Munkatervet” a határozat melléklete szerinti tartalommal- elfogadja.
Határidő: munkaterv érdekeltek részére történő megküldésére: 2012. december 31.
Végrehajtásra: 2013. december 31.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
dr. Hanák Mária jegyző

18

8.
Aktuális ügyek
B./ Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás tagságának megvitatása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a régi képviselők tudják, hogy azért léptünk ki a
Katasztrófa Alapból, mert 1999-ben a belvíz idején nem adtak Sárosdnak egy fillért sem.
Mrázik Sándor alpolgármester: mivel nem látjuk a jövő évi költségvetésünket, ezért nem
kívánunk csatlakozni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért azzal, hogy nem csatlakozunk a
Katasztrófa Önsegélyező Alaphoz, mert nem látjuk még ennek a fedezetét, kérem
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2012 (XII. 13.) számú
Határozata
Katasztrófa Alaphoz való csatlakozási lehetőségről
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a
Fejér Megyei Védelmi Bizottság által létrehozott Katasztrófa Alaphoz való
csatlakozási lehetőségét és az alábbi döntést hozta:
- A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés bizonytalansága miatt a tagdíj
forrását meghatározni nem tudja, így az Alaphoz nem csatlakozik.
Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Fejér Megyei
Védelmi Bizottság Elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Baptista Szeretetszolgálat levelét mindenki
megkapta. A velük kötött megállapodásban szerepel, hogy évente 6 M Ft-tal hozzájárulunk az
intézmények működtetéséhez. Az idei évben 8 M Ft átmeneti támogatást adtunk. Ebből az
összegből levonnák a 6 M Ft-ot, és 2 M Ft-ot utalnának vissza. Az iskola esetében jelentősen
elmaradnak a bevételek attól, mint amire számítottak. A 6 M Ft-nak a 4 hónapra eső részét
kérhetné a Szeretetszolgálat. A közüzemi számlák nem kerültek rendezésre, és mi fizetjük az
óta is. Véleményem szerint a kettő fedezi egymást, és szeretnénk, ha visszakapnánk ezt az
összeget. A tornaterem kazánjavításának költségét is bevállaltuk. A számlát még nem küldték
meg. Közel 1 M Ft lesz a decemberi gázszámla az iskola esetében. Ugyanígy az óvodánál is.
Mrázik Sándor alpolgármester: támogatom Polgármester Asszony véleményét.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: egyetért a testület azzal, hogy a Baptista
Szeretetszolgálat az átmeneti támogatásként adott 8 M Ft-ot visszautalja?
A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a Baptista
Szeretetszolgálat az átmeneti támogatásként adott 8 M Ft-ot visszautalja.
Mrázik Sándor alpolgármester: Polgármester Asszonyt 35 év munkaviszony után jubileumi
jutalom illeti meg. A törzsgárda szabályzatunk alapján pedig egy havi munkabérnek
megfelelő jutalomban részesíti a testület. Magam és képviselőtársaim nevében köszönöm azt
a munkát, amit iskolában és a falu élén eltöltöttél.
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013. évi fordulójában egy pályázónak (10 hónapra) havi 2.000.- (Kettőezer) Ft támogatást,
egy pályázónak (3x10 hónapra) havi 2.000.- (Kettőezer) Ft támogatást állapított meg, akik az
országos pályázati kiírásban és az önkormányzat szabályzatában leírtaknak megfeleltek.
A Képviselő-testület a Sárosd, Béke tér 1. sz. alatti bérlő kérelmének helyt adva hozzájárul a
lakbérhátralékának havi 15.000 Ft-os részletekben való törlesztéséhez; a kaució-hátralék
2013. júliusában való egyösszegű törlesztéséhez.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést bezárta.
K.m.f.

Lehotainé Kovács Klára
polgármester

dr. Hanák Mária
jegyző

Mrázik Sándor
hitelesítő

Végh László
hitelesítő
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