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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  január  17-én
tartott nyilvános üléséről.

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

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs
Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető

Az ülés megnyitása

Mrázik Sándor alpolgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület határozatképes. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottak szerint a
2.  napirendi  pontot  a  februári  ülésen  tárgyalnánk.  Javasolom,  hogy a 3.  napirendi  pontot
vegyük előre,  és az aktuális  ügyek után szeretnék zárt  ülést  kérni. Van-e valakinek egyéb
javaslata?

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: az aktuális ügyeknél szeretnék szót kérni az I. orvosi
rendelő környékével kapcsolatban.

Takács Istvánné képviselő: a Sakk Egyesület kérését szeretném ismertetni.

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő: a  Sárosdért  Emlékérmekkel  kapcsolatban
szeretnék szót kérni.

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

A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.

Napirendi pontok:

1./  Az  önkormányzat  és  intézményei  2013.  évi  költségvetésre  vonatkozó  tervezet
véleményezése I. forduló.
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2./  Jelentés  a  lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról,  valamint  tájékoztató  a két  ülés
között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról.

3./  A  tiltott,  kirívóan  közösségellenes  magatartásokról  szóló  rendelet  hatályon  kívül
helyezése.

4./ A szemétszállítás díjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése.

5./ Aktuális ügyek
A./ Bankszámlaszerződés módosítására tett javaslat megvitatása

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)

Mrázik Sándor alpolgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és Véningerné
Bognár Krisztina képviselő-testületi tagokat javasolom. 

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

1.
Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésére vonatkozó tervezet

véleményezése I. forduló

Mrázik Sándor alpolgármester: a Pénzügyi  Bizottság tárgyalta  a költségvetés tervezetet.
Átadom a szót a bizottság elnökének.

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság az alábbi kiegészítésekkel
elfogadásra javasolja a 2013. évi költségvetést:
A tükröspusztai vízellátás megoldása, az Új utcai vízhálózat II. ütemének megvalósítása, mint
fejlesztés,  épüljön  be  a  költségvetésbe.  Amennyiben  nem  tudunk  pályázati  támogatást
elnyerni a beruházásra, akkor a forráshiányt hitelfelvétellel javasolja a bizottság biztosítani.

Zsigmondné  Kovács  Margit  képviselő: a  temetőkataszter  elkészítése  ne  kerüljön  be  a
költségvetésbe?

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: keressünk egy felelőst, aki körbejárja
ezt először. Azért nem tettük be, mert fontosabbnak tartjuk a tükrösi vízellátást és az Új utcai
vízhálózatot. Az első lépéseket kell megtenni, hogy azt a káoszt megszüntessük a temetőben.

Mrázik Sándor alpolgármester: egy távolabbi dátummal az Ügyrendi Bizottságnak adjuk
feladatul, hogy tartsa fejben a témát. Nem látjuk ennek az anyagi vonzatát. 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: bízzuk meg még azzal a bizottságot, hogy a májusi
testületi ülésre mérje fel, hogy hova lennének még közvilágítási lámpa igények.
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Mrázik Sándor alpolgármester: ne az Ügyrendi Bizottságot, hanem inkább a Pénzügyi és
Településfejlesztési  Bizottságot  bízzuk  meg  ezzel  a  feladattal.  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

1/2013 (I. 17.) számú

H a t á r o z a t a

Pénzügyi, Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottság közvilágítással kapcsolatos
megbízásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a
Pénzügyi,  Ellenőrzési  és  Településfejlesztési  Bizottságot,  hogy  mérje  fel
Sárosd  Nagyközség  közigazgatási  területén  a  közvilágítással  kapcsolatos
problémákat, az új közvilágítási lámpák kihelyezésének igényét,  az igények
jogosságát, a lehetőségeket, ennek anyagi vonzatát.
A felmérés eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2013. májusi testületi ülés
Felelős: Végh László Bizottsági Elnök

Mrázik  Sándor alpolgármester: javasolom,  hogy az  áprilisi  testületi  ülésig  az Ügyrendi
Bizottság  mérje  fel,  és  számoljon  be  arról,  hogy milyen  formában  szeretné  megoldani  a
temető  nyilvántartást,  és  ennek  milyen  anyagi  vonzata  van.  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

2/2013 (I. 17.) számú

H a t á r o z a t a
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Ügyrendi Bizottság temetőkataszterrel kapcsolatos megbízásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  az
Ügyrendi  Bizottságot készítsen tervet a temetőkataszter elkészítésére,  mérje
fel annak anyagi vonzatát, a lehetőségeket terjessze a Képviselő-testület 

Határidő: 2013. áprilisi testületi ülés
Felelős: Telek László Bizottsági Elnök

Takács  Istvánné  képviselő: a  gesztenyefasor  aknázó  moly  elleni  védekezése  bent  van  a
költségvetésben,  de  a  tavalyi  évben  sem  történt  meg  a  permetezés.  Ha  megszűnik  a
védekezés,  akkor  teljesen  tönkremegy  a  fasor.  Arról  is  döntöttünk,  hogy  megpróbálunk
csemetéket vásárolni és kipótolni a fasort, de ebben sem történt semmi.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a csemete után utánajártam, de akkor nem volt.
Tavaszig, márciusban vagy április elején tudunk ültetni, addigra beszerezzük a csemetéket, de
akkor ennek anyagi vonzata lesz.

Takács Istvánné képviselő: majd akkor meglátjuk, hogy mennyibe kerülne. Ha nem tudjuk a
költséget biztosítani, akkor a kikelt csemetéket kellene elültetni. Lehetek én a felelőse ennek,
Véningerné Bognár Krisztina képviselő pedig a csemete után érdeklődik.

Mrázik Sándor alpolgármester: akkor a két képviselőtársunkat megbízzuk ennek az ügynek
a kézben tartásával. Nyilván ez egy tavaszi határidő lesz.

Végh  László  képviselő: a  közmunka  programban  nem  lehetne  a  kikelt  csemetéket
leiskolázni? A csemete ára megtakarítás lenne, és egy évvel elhalasztanánk a pótlást.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: márciusban  kezdődhet  az  idei  közmunka  program,
amelynek az elbírálását nem tudjuk. Lehet, hogy ősszel nekünk kell elültetni, akkor elültetjük
a  csemetéket.  Akinek  ezzel  a  kiegészítéssel  elfogadható  a  gesztenyefasor  ügye,  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

3/2013 (I. 17.) számú

H a t á r o z a t a
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gesztenyefasor védelméről, fák pótlásáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gesztenyefasor
védelme  érdekében  2013.  évben  a  védekező  permetezést  két  alkalommal
elvégezteti.  A kipusztult,  beteg fák pótlását csemeték vásárlásával,  illetve a
fasorban található hajtások kiemelésével, erősítésével majd az őszi időszakban
kiültetésével biztosítja. 

Határidő: 2013. április, május, illetve 2013. október, november
Felelős: Takács Istvánné, Véningerné Bognár Krisztina képviselők

Mrázik Sándor alpolgármester: 2013-ban, a költségvetésben évi 300 E Ft áll rendelkezésre
az  önkormányzat  által  kedvezményben  részesített  magánszemélyektől  átvállalt
szemétszállítási díjra. Tavaly 44 fő részesült kedvezményben. 10 fő volt aki a Pro Civitate
kitüntetés  miatt  részesült  ebben a  támogatásban,  mert  a  rendeletünk  szerint  a  mindenkori
nyugdíjminimum összegével megegyező évi támogatást adhat a polgármester a Pro Civitate
kitüntetésben  részesülteknek.  Valamint  tavaly  a  70  év  feletti  egyedül  élőknek  adtunk
kedvezményt.  2012-ben 400 E Ft-ba került  a  szemétszállítási  díj  átvállalása.  Erre  az idén
nincs lehetősége az önkormányzatnak. Ha ezt a fajta kedvezményt fenn akarjuk tartani, akkor
1.584 E Ft-ba kerül. Sárosdon 120 literes edényzetbe gyűjtjük a szemetet. A szolgáltató által
nyújtott kedvezmény a 65 év feletti 2 személyes háztartásra vonatkoztatható, úgy, hogy 80 l-
es  edényzetbe  tudják  gyűjteni  a  szemetet,  viszont  ennek  van  egy  komoly  adminisztratív
munkája. Az önkormányzatnak ezt majd egy rendeletben kell szabályoznia. Nagyon rossz lesz
ez, mert eddig megszokták az érintettek, hogy nem kell díjat fizetniük. Hagyjuk bent ezt a 300
E Ft-ot. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy megvesszük a kukát. Jelöljünk ki bizottságot, hogy
járja körbe a témát, dolgozza ki a részleteket. 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: módosíthatunk-e úgy, hogy nem 70 év felett, hanem
75 év felett adunk kedvezményt és csak a kicsi kukára?

Mrázik Sándor alpolgármester: nincs rendeletünk.

Dr. Hanák Mária jegyző: A decemberben elfogadott  díjrendeletben már  nincs bent  ez a
kedvezmény. Január 1.-től megszűnt minden lehetőség, kedvezmény is, amit a Vertikál Zrt. és
az önkormányzat adott. Abban az esetben köt szerződést a Vertikál Zrt. 80 l-es edényzetre, ha
az önkormányzat rendeletben szabályozza, hogy ki igényelheti, illetve itt lehet szabályozni azt
is, hogy vállalunk-e át díjat. Nyilván a forrás lehetőségeket figyelembe véve. Addig mindenki
120 l-es kukát fizet.  Az I.  negyedév végén a 44 fő biztos,  hogy meg fog jelenni,  amikor
megkapja a számlát, és hát ezt kezelni kell.

Takács Istvánné képviselő: a Pro Civitate kitüntetettek támogatásához is hozzá lehet nyúlni,
vagy nem?

Mrázik Sándor alpolgármester: ezt gondoljuk át közösen. Addig tartjuk fenn, ameddig az
ide  vonatkozó  rendeletet  nem módosítjuk.  A kitüntetett  halála  esetén  a  felesége,  élettársa
kapja tovább a támogatást, a gyereke már nem.
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Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő: ha  úgy  döntünk,  hogy  a  80  l-es  kukát
megvásároljuk, akkor a 120 l-est szedjük össze.

Mrázik  Sándor alpolgármester: most  már  nem tudjuk azt  megtenni,  hogy azt  mondjuk,
hogy jöjjön be és cserélje ki  a kukát, mert  meg kell  venni. Az magától  értetődik,  hogyha
veszünk egy 80 l-es kukát,  a másikat  visszaadják.  Bízzuk meg a Szociális  és a Pénzügyi
Bizottságot  februári  határidővel  dolgozza  ki  a  szemétszállítási  díj  kedvezményre  jogosító
feltételeket. 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

4/2013 (I. 17.) számú

H a t á r o z a t a

Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Településfejlesztési
Bizottság megbízásáról szemétszállítási kedvezménnyel kapcsolatos felmérésre

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a
Szociális  és  Egészségügyi,  valamint  a  Pénzügyi,  Ellenőrzési  és
Településfejlesztési  Bizottságot  februári  határidővel  dolgozza  ki  a
szemétszállítási  kedvezményre  jogosító  feltételeket,  keresse  meg  annak
költségvetésbe építhető fedezetét.
A felmérés anyagát terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2013. márciusi testületi ülés 
Felelős: Takács Istvánné ás Végh László Bizottsági Elnökök

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: az intézményektől továbbra is ingyen szállítják a
hulladékot?

Mrázik Sándor alpolgármester: a Vertikál Zrt-nek sincs nagy játéktere ebben, mivel állami
feladat lett a díjmegállapítás. 

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő: ha  az  intézményeknél  is  fizetünk  innentől,  és
annak egész magas a heti ára, több százezer forinttal fogja befolyásolni a költségvetésünket.

Tar  Károlyné  gazd.  főmunkatárs: áprilisban  lesz  egy  újabb  felmérés  a  költségvetés
vonatkozásában.  Jelenleg  mindenki  a  rendelkezésére  álló  összeggel  próbáljon  úgy
gazdálkodni, hogy mindenre legyen.
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Mrázik Sándor alpolgármester: a szolgáltató ad lehetőséget szelektív hulladékgyűjtésre. Az
évi hulladékszállítási rend majd fent lesz a honlapon. 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: amit decemberben elfogadtunk, teljesen mindegy,
hogy kitolom a kukát vagy sem, heti ürítésre köteles vagyok.

Végh László képviselő: nincs meghatározva a közoktatási  intézményeknél,  hogy mekkora
kukát kell használni. Ha nem úgy lenne összegyűrve a papír, akkor lehet, hogy két kerekes
kuka elég lenne. Nyilván fizetni kell.

Dr. Hanák Mária jegyző: január 1.-től minden kedvezmény megszűnik. 

Mrázik  Sándor  alpolgármester: van  egyfajta  átmenet.  Remélhetőleg  tényleg  lesz  egy
kontroll. Teljesen jogos a felvetés. Lehet, hogy a két konyhán elébe kell menni a dolgoknak.
A bizottsági ülésen megbeszéltük, hogy ezt a költségvetést bármikor módosíthatjuk. Amikor
visszaáll a normális helyzet, akkor a leendő polgármester is átnézi. Lehet, hogy még ebben a
státuszban  egy  hónap  múlva  kénytelenek  vagyunk  változtatni  rajta.  Végignéztük  a
költségvetés tervezetet, szerintem teljesen elfogadható.

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő: a  képviselői  keret  még  belefér  vagy  nem  a
költségvetésbe?

Tar  Károlyné  gazd.  főmunkatárs: én  annak  látom  a  lehetőségét,  amiről  beszéltünk  a
bizottsági ülésen is. Vannak olyan feladatok, amelyeket a törvény szerint be kellett tervezni és
várhatóak  nem  kerülnek  kifizetésre.  Nyilván  ha  a  költségvetésbe  akadnak  olyan  tételek,
amelyek meg fognak maradni, akkor lesz egy rendeletmódosítás, vagy a zárszámadás után
lehet, hogy lesz olyan lehetőség, amikor pénzösszegbe is be tudjuk tenni. 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ezt írásban szeretném látni.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: lesz  februárban  ülése  a  bizottságnak,  tartsátok  ezt
evidenciában. A 2013. évi költségvetéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye,
javaslata?  Nincs.  Szavazásra  teszem  fel  a  2013.  évi  költségvetést  a  Pénzügyi  Bizottság
javaslata szerint.

A képviselő-testület minősített többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi rendeletet alkotta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2013 (I. 18.) számú 

önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről

8



(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

Mrázik Sándor alpolgármester: a pénzforgalmi számlavezetéssel kapcsolatos előterjesztést
most kaptuk meg, de a pénzügyi bizottsági ülésen beszéltünk róla.

Végh  László  képviselő,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke: a  bizottság  az  OTP  Bank
bankszámlaszerződés  módosítására  tett  javaslatát  nem  javasolja  elfogadásra.  A  bizottság
javasolja,  hogy  a  testület  pályáztassa  meg  a  pénzforgalmi  számlavezetést,  egységes
paraméterek megállapításával keresse meg a felsorolt pénzintézeteket.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: aki  egyetért  azzal,  hogy  az  OTP  Bank  által  kiküldött
bankszámlaszerződés módosítás nem kerül aláírásra, 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

5/2013 (I. 17.) számú

H a t á r o z a t a

OTP Bank Nyrt. bankszámlaszerződés módosítására tett javaslatáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  OTP  Bank
Nyrt.,  mint  számlavezető  pénzintézet  által  a  Bankszámlaszerződés
módosítására  tett  javaslatot  elutasítja.  Az  Önkormányzat  a  tranzakciós
illetékek emelésével keletkező költségnövekedés átvállalását nem fogadja el.
Felhívja  az  Alpolgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület  határozatának
megküldésével az OTP Bankot a testület döntéséről értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Mrázik  Sándor alpolgármester: aki  egyetért  azzal,  hogy a  pénzforgalmi  számlavezetést
pályáztassuk meg az előterjesztésben szereplő pénzintézetekkel és felsorolt paraméterekkel,
kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

6/2013 (I. 17.) számú

H a t á r o z a t a

pénzforgalmi számlavezetésről

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
valamint  a  Polgármesteri  Hivatal  pénzforgalmi  számlák  vezetésével
kapcsolatosan megemelkedett  költségek csökkentése érdekében megkeresi  a
határozat  mellékletében  szereplő  pénzintézeteket,  hogy  az  ott  feltüntetett
paraméterekre  vonatkozóan ajánlatot  tegyenek.  Az ajánlatok  beérkezésének
határideje 2013. február 22.
Felhívja  a  Polgármestert,  hogy a  Képviselő-testület  határozatát  a  melléklet
szerinti pénzintézeteknek küldje meg.

Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester
Határidő: azonnal

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs távozott az ülésről.

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

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  lejárt  határidejű  határozatokról  szóló  jelentést  vagy
elnapoljuk  a  következő  testületi  ülésre,  vagy  elegendő  lesz  a  Jegyző  Asszony  szóbeli
tájékoztatása?

Takács Istvánné képviselő: jó lesz szóban is.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: jó lesz szóban.

Dr.  Hanák  Mária  jegyző: a  decemberi  testületi  ülésen  határozat  született  a  víziközmű
vagyon  átvételéről,  illetve  vagyonkezelésbe  adásáról.  A  határozatot  a  Fejérvíz  Zrt-nek
megküldtük. A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének megszüntetéséről és
a  társulási  megállapodás  módosításáról  szóló  határozatok  szintén  elküldésre  kerültek.  Az
adósságkonszolidációval  kapcsolatos  határozatot  megküldtük a  MÁK-nak.  A bérleti  díjak,
árak változásáról az értesítés nem decemberben ugyan,  hanem most januárban megtörtént,
január 31.-ig kell megkötni a szerződéseket.

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: akinek van tartozása azzal is kötünk szerződést?

Dr. Hanák Mária jegyző: akinek van előző évi tartozása azzal is megkötjük a díjmódosításra
vonatkozó megállapodást. Ha valakinek lejár a szerződése és díjhátraléka van, akkor felül kell
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vizsgálni akarunk-e vele új megállapodást kötni. Egyébként pedig csak a bérleti díj összegével
kell módosítani a megállapodást.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: december  20-án  sárbogárdi  Rendőrkapitányságon  Végh
László képviselő vett részt a Közbiztonsági Egyeztető Fórumon.

Végh László  képviselő: az új  rendőrkapitány,  Lasancz Zoltán,  bemutatkozott  a közvetlen
beosztottjaival.  A  fórumon  5  polgármester  vagy  megbízottja  volt  jelen.  Sárosddal
kapcsolatban felvetettem a kisebbséggel kapcsolatos problémákat,  az iskolánál az autókkal
kapcsolatos dolgokat. Elmondtam a másik nagy problémánkat, a kábítószert is. Nem kellene
halogatni,  hanem lépéseket  kellene  tenni.  Ha  valami  problémánk  van,  ki  kell  mondani.  
A mindennapi rendőri jelenlét nagyon jó volt, akkor semmi problémánk nem volt. A lakosok
elégedetlenek,  félnek,  nincs  feljelentés,  mert  nincs  értelme,  eredménye.  Megígérte  a
Rendőrkapitány Úr, hogy a helyi megbízotton keresztül tartjuk a kapcsolatot. Mi konkrétan
mondjuk meg mit csináljon, hova menjen.  Egy-két rendőrt ígértek a sárbogárdi körzetbe.  
A legnagyobb probléma, hogy a Rendőrkapitányság kapacitásának felét leveszi Sárkeresztúr.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  kistérség  munkaszervezetének  állami  finanszírozása
január 1.-től megszűnt. Abban döntöttünk, hogy 2013. június 30-ig megmarad ez a kistérség,
de  nem  lesznek  főállású  dolgozói,  viszont  akiket  nem  tudtak  elküldeni  végkielégítéssel,
azokat átvette Aba Önkormányzata. A Kistérségben lévő 9 települést fogja érinteni az ő bérük
álláspontom szerint. A vagyonkezelésbe adás szándéknyilatkozatát aláírtuk a Fejérvíz Zrt-vel.
A közgyűlésen beszéltem Szabadegyháza polgármesterével, hogy ugyanezt kellene tennünk a
szennyvízhálózattal  is.  Erre vonatkozóan kaptunk egy határozati  javaslatot.  Aki egyetért  a
javaslattal, 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

7/2013 (I. 17.) számú

H a t á r o z a t a

A szennyvízközmű-vagyon átszállásáról, az üzemeltetés módjáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabadegyháza-
Sárosd-Perkáta  települések  közös  tulajdonában,  a  Fejérvíz  Zrt  által
üzemeltetett szennyvízközmű vagyont, mint ellátásért felelős- átveszi.
Az Önkormányzat a vagyonüzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelői
szerződést választja.
Felhívja az alpolgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a határozat 
megküldésével Szabadegyháza Község Polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: azonnal
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Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Mrázik Sándor alpolgármester: az iskolai konyhán egy gázzsámoly tönkrement. 50 E Ft-ért
javították volna meg, ezért 60 E Ft-ért vásároltunk egy használtat. 
Megszűnt  a  Családi  Napközi.  Volt  saját  bútorzatunk,  illetve volt  közös bútorzat,  amelyek
átkerültek Seregélyesre. 
A Novi-Com Kft-vel 2009-ben kötött bérleti szerződés 2010-ben lejárt. A pénzügyi bizottsági
ülésen  beszéltünk róla,  hogy a  szerződést  határozatlan  időre  kössük meg  ugyanazokkal  a
paraméterekkel, valamint minden felmerülő közüzemi díj fizetésével. 

Végh László képviselő,  a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a testületnek,
hogy a Novi-Com Kft-vel a bérleti szerződést újítsa meg azzal a módosítással, hogy minden
felmerülő közüzemi díj fizetését tartalmazza.

Mrázik Sándor alpolgármester: aki egyetért a javaslattal, 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

8/2013 (I. 17.) számú

H a t á r o z a t a

Novi-Com Kft-vel kötött bérleti szerződés megújításáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  sárosdi  863
hrsz-ú,  természetben  Sárosd,  Hantosi  u.  9.  sz.  alatti  ingatlan  egy  16,6  m2

területű  irodahelyiségére  vonatkozó,  a  Novi-Com  Kft-vel  (2030  Érd,
Berzsenyi  u.  17.)  kötött  bérleti  szerződését,  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal- megújítja. 
Felhatalmazza az Alpolgármestert a módosított bérleti szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Mrázik  Sándor alpolgármester: megkeresett  az  abai  polgármester.  Kaotikus  állapot  van
szinte  minden  hivatalban.  Abán  volt  I.  fokú  építési  hatóság,  ami  megszűnt.  5  község
kezdeményezte,  hogy  visszakerüljön  Abára,  hiszen  a  személyi  és  eszköz  feltételei  is
megvannak  hozzá,  képes  ezt  a  feladatot  ellátni.  Biztosítottam a  Polgármester  Urat,  hogy
elvileg támogatjuk ezt a kérést.  Gyakorlatilag jelen pillanatban a Székesfehérvári  Járáshoz
tartozunk, aki 142 E embernek az ügyét intézi. Az abai kistérség maximum 15 E ember ügyeit
vinné, ez nagyságrendekkel kisebb, mint a járási hivatalé.
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Az egészségügyi  szerződést  a  háziorvosi  szolgálattal  megbeszéltük  a  Pénzügyi  Bizottsági
ülésen. Az I. körzet asszisztensével, a Dózsa utcai rendelőben a Sospito Kft. vállalja az I.
körzetnek az ellátását. A gyermekorvosi körzet az önkormányzaté lesz, és az OEP-től kapott
finanszírozást átutaljuk a vállalkozásnak. A szociális és a Pénzügyi Bizottság dolgozza ki ezt
a szerződést. A fogorvosi szerződést is belevenném. 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a fogorvosnak van magánrendelése is.

Dr. Hanák Mária jegyző: a Koroknai Doktor Úrnak is van.

Végh László képviselő: az új szerződésbe fogjuk beletenni a közüzemi díjakat is. Jó lenne, ha
a Doktor Úrék tájékoztatva lennének. Kitűztük mit akarunk. Úgy gondolom, hogy szerencsés
esetben kétfordulós lesz a dolog. Először leül a két bizottság, kidolgozza a szerződést, utána
meghívjuk a Doktor Úrékat.

Mrázik Sándor alpolgármester: a Doktor Úrnak, ha van magánrendelése, akkor függessze
ki. Az ÁNTSZ-t meg kell hívni arra a testületi ülésre, melyen ez a téma napirendre kerül, az
Orvosi Kamarának pedig véleményezési joga van.

Dr. Hanák Mária jegyző:  meg kellene hozni a határozatot,  hogy a praxisjogot átadja az
önkormányzat, és a gyerekorvosi körzetet visszaadja a Sospito Kft. Ezt a határozatot kellene
az ÁNTSZ-nek küldeni és utána lehetne a szerződést elkészíteni.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: szerződés nélkül elküldjük a határozatot?

Mrázik Sándor alpolgármester: el kell indítani a folyamatot, megállapodás nélkül nem fog
átszállni  a  praxisjog.  Aki egyetért  azzal,  hogy a Képviselő-testület  az I.  körzetet  átadja  a
Sospito  Kft-nek  és  a  gyermekorvosi  körzet  visszaszáll  az  önkormányzatra,  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

9/2013 (I. 17.) számú

H a t á r o z a t a

I. sz. háziorvosi körzet praxisjogának átadásáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  az egészségügyi
alapellátás, mint kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében a jelenleg
helyettesítéssel  ellátott  I.  sz.  háziorvosi  körzet  praxisjogát  átadja  a  Sospito
Kft-nek,  azzal,  hogy a háziorvosi  tevékenységet  dr.  Steer  Katalin  látja  el.  
A  gyermekorvosi  körzetben  lévő  praxisjogot  a  Sospito  Kft.-vel  kötendő
megállapodás keretében visszaveszi.
Felhívja az alpolgármestert, hogy a határozat egy példányának megküldésével
az ÁNTSZ tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  Szociális  és  Pénzügyi  Bizottságot  hatalmazza  fel  a
testület, hogy a fenti döntéshez kapcsolódó szerződést a Sospito Kft-vel együtt dolgozza ki, és
azt  megvitatásra,  elfogadásra  terjessze  a  testület  elé.  A  törvényi  változások  miatt  az
alapszerződés  módosítását  már  a  Pénzügyi  Bizottsági  ülésen  megbeszéltük,  ezt  a  februári
testületi ülésen el tudjuk fogadni. Ennek előkészítéséért felelős a Jegyző Asszony. 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

10/2013 (I. 17.) számú

H a t á r o z a t a

I. sz. háziorvosi körzet valamint a gyermekorvosi körzet ellátásával kapcsolatos
megállapodás feltételeinek kidolgozásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhívja  a
Szociális- és Egészségügyi  Bizottságot, valamint a Pénzügyi,  Ellenőrzési és
Településfejlesztési  Bizottságot,  hogy az I.  sz. háziorvosi körzet valamint a
gyermekorvosi  körzet  ellátásával  kapcsolatos  megállapodás  feltételeit
dolgozza ki, egyeztessen a Sospito Kft-vel megállapodás tervezetét terjessze a
Képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szociális és Egészségügyi Bizottság

   Pénzügyi , Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottság

Mrázik Sándor alpolgármester: az I. háziorvosi körzetben a lámpatestekkel probléma van,
javításuk szükséges.
Vásároltunk jégoldót, síkosság mentesítőt,  mert sózni nem lehet. 2010-ben vásároltunk egy
raklappal, akkor 155.600 Ft volt, most 161.000 Ft-ba került. 
Az ebösszeírás megtörtént. Az ebek chippel való ellátása kötelező. Beszéltem a Csele Doktor
Úrral ez ügyben, és a tavaszi időszakban két helyszínen, ahogy az eboltás is szokott lenni, a
hivatal mögött és a focipályánál lenne a chipezés, ami 3500 Ft-ba fog kerülni. A hivatal ehhez
adminisztratív segítséget fog adni. 
Az iskolához felvettünk egy hónapra 4 órás takarítónőt, a költsége 100 E Ft.
A tükröspusztai vízellátás megoldásánál 100 E Ft körüli összeget kell kalkulálni a tervezési
díjra. 17 családot érint a bekötés és egy üres lakás van. 
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A Türr  István  Képző  Központtól  kerestek  meg  bennünket,  hogy segítsünk  a  6  hónapnál
régebben munka-  és  ellátás  nélkül  lévő emberek felmérésében,  és  biztosítsunk egy 50-60
férőhelyes  helyiséget,  ahol  ezeknek  a  személyeknek  tartanának  tájékoztatást.  Azt  ígérték,
hogy ezt e-mailen is megküldik, de még nem érkezett meg.
A 12  lakásos  házban  olyan  probléma  van,  hogy dohányoznak  a  lépcsőházban,  illetve  az
előtérben. A Jegyző Asszony fel  fogja hívni a lakók figyelmét,  hogy a lépcsőházban nem
lehet dohányozni, és nem tárolóhelyiség stb.
A seregélyesi  iskolában  évről-évre  tollaslabda  versenyeket  tartanak,  amelyen  határon  túli
diákok  is  részt  vesznek..  Ennek  a  lebonyolításában  kérik  a  támogatásunkat,  a  tornaterem
használatát biztosítsuk számukra. Gondolom, hogy nem fogunk elzárkózni ez ügyben.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a tornateremnek van bérleti díja.

Mrázik Sándor alpolgármester: a költségvetés miatt is és a közüzemi díjakkal kapcsolatban
is  tárgyalni  kell  a  Baptista  Szeretetszolgálattal.  Nyilván  ki  fogjuk  tisztázni,  hogy  ilyen
napokon nem kérnek bérleti díjat.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: de nekünk van rendeletünk, nem a KISZI-nek.

Mrázik Sándor alpolgármester: akkor az önkormányzat  ennyivel  fog hozzájárulni,  hogy
kifizeti ezt.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a Baptisták nem fognak a saját  intézményüktől
pénzt  kérni,  de  az  önkormányzatnak  olyan  határozata  van,  hogy  délután  4  óra  után  és
hétvégén,  ha nem sárosdi iskolás használja  a tornatermet,  akkor bérleti  díjat  kell  fizetni.  
A kemposoktól és a focistáktól is kérünk díjat.

Végh László képviselő: ez egy iskolai rendezvény, arra nem vonatkozik a bérleti díj.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: már nem vagyunk társulásban, igaz, hogy egy a
fenntartó. A bérleti díj vonatkozik rájuk is.

Mrázik Sándor alpolgármester: ha ki kell fizetni, akkor kifizetjük, ha felügyelet kell, akkor
fogunk biztosítani. Ezt kérték, majd a részleteket megbeszélik. Van-e javaslatod?

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: de mi miért fizetnénk a sajátunkért?

Mrázik  Sándor alpolgármester: az  önkormányzat  nevében beszélgetünk  itt.  Én személy
szerint nem szeretnék ezért fizetni. Igazad van, hogy kell fizetni bérleti díjat. Mi a javaslatod?

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: az ott felügyelőnek kifizetni a felügyeleti díját.

Takács Istvánné képviselő:  a kemposokat is azzal támogatták, hogy nem kért tőlük bérleti
díjat,  amikor  volt  a  verseny.  A  versenyen  résztvevő  határon  túli  diákok  ha  hazamennek
elmondhatják,  hogy vendégül láttak bennünket,  és milyen szép tornaterme van Sárosdnak.
Tudom, hogy aki ott felügyel, azt ki kell fizetni.

Dr.  Hanák  Mária  jegyző: ha  a  testület  hozna  egy  olyan  határozatot,  hogy  ennek  a
sportversenynek a lebonyolítására biztosítja a tornatermet,  a felügyeletet  pedig a rendezők
szervezzék meg.
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Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ez nem úgy van, hogy csak odaadom a kulcsot, ott
a riasztót is be kell kapcsolni. A felügyelő csak azután tud óradíjat kérni, ami után bérleti díjat
fizetnek. Javasolom, hogy biztosítsuk a tornatermet ingyen és a felügyelő óradíját fizessük ki.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  testület  hozzájárul  ehhez,  díjmentesen  biztosítja  a
tornatermet,  és a felmerülő esetleges  óradíjat  a felügyelőnek a testület  biztosítja.  Kell  egy
olyan partnerségnek lenni, hogy ezt megoldjuk. 

Végh László képviselő: szavazzunk. Ingyen biztosítsuk a tornatermet, valamint a felügyelő
tanár bérét is finanszírozzuk.

Mrázik Sándor alpolgármester: 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

11/2013 (I. 17.) számú

H a t á r o z a t a

tornaterem díjmentes rendelkezésre bocsátásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Seregélyesi
Közoktatási  Központ  által  szervezett  nemzetközi  tollaslabda  verseny
lebonyolításához  díjmentesen  a  szervezők  rendelkezésére  bocsátja  a
tornatermet,  és  a  felmerülő  esetleges  óradíjat  a  felügyelőnek  a  testület
átvállalja. 

3.
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet hatályon kívül

helyezése

Dr.  Hanák  Mária  jegyző: ősszel  a  testület  alkotott  egy  rendeletet  a  tiltott,  kirívóan
közösségellenes magatartásokról azzal a céllal, hogy tudjuk szankcionálni azokat, akik egyéb
más  rendeleteink  előírásait  megszegik.  Ezt  már  módosítottuk,  most  viszont  az
Alkotmánybíróság  Alaptörvény  ellenesnek  minősítette  ezt  a  hatáskört,  úgyhogy  hatályon
kívül kell helyezni. Aki szemetel, vagy a kutyája van az utcán, azt nem tudjuk megbírságolni. 

Mrázik  Sándor  alpolgármester:  aki  egyetért  a  tiltott,  kirívóan  közösségellenes
magatartásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezésével, kérem kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület minősített többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2013 (I.18.)

Önkormányzati rendelete

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 10/2012. (VI. 22.)
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

4.
A szemétszállítás díjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése

Mrázik  Sándor  alpolgármester: amikor  a  szemétszállítási  díjról  szóló  rendeletet
megalkottuk, szó volt róla, hogy ez a hatáskör állami kézbe kerül, ezért kell hatályon kívül
helyezni.

Dr. Hanák Mária jegyző: a díj ugyan annyi maradt, csak nem mi vagyunk a megállapító
hatóság, hanem az Energiahatóság.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: aki  egyetért  a  szemétszállítás  díjáról  szóló  rendelet
hatályon kívül helyezésével, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület minősített többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2013 (I.18.)

Önkormányzati rendelete

A szemétszállítás díjáról szóló 14/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének hatályon
kívül helyezéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)
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Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő: március  15-én  kerül  átadásra  a  Sárosdért
Emlékérem. Erről kellene értesíteni a civil szervezeteket.

Dr. Hanák Mária jegyző: egy e-mailt küldünk a civil szervezeteknek a támogatással való
elszámolási kötelezettségről, és egyúttal kérjük őket, hogy tegyenek javaslatot a kitüntetésre.

Mrázik Sándor alpolgármester: február 10-ig kérjük a javaslattételt.

Takács Istvánné képviselő: a  Sakk Egyesület  a  volt  TSZ irodánál  a volt  tárgyaló  terem
használatának  engedélyezését  kéri  a  testülettől.  Most  a  Művelődési  Házban  tartják  az
összejöveteleiket, de ha más programok is vannak, akkor az számukra zavaró. 

Mrázik Sándor alpolgármester: a volt tanácskozó terem az épület végén, a sarokban van.
Aki egyetért  azzal,  hogy a volt  TSZ irodánál  a volt  tárgyalóterem használatát  biztosítjuk,
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

12/2013 (I. 17.) számú

H a t á r o z a t a

Sárosdi Sakk Egyesület részére helyiség rendelkezésre bocsátásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  tulajdonában
lévő  sárosdi  863  hrsz-ú,  természetben  Sárosd,  Hantosi  u.  9.  sz.  alatti
ingatlanának  jelenleg  üresen  álló  helyiségét  a  Sárosdi  Sakk  Egyesület
rendelkezésére bocsátja.
A használatot a 2013. április 7-én megtartandó időközi polgármester választás
után engedélyezi, ugyanis a helyiség szavazókörként funkcionál.

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: az I. orvosi rendelő kerítése olyan állapotban van,
hogy a közeljövőben valamilyen megoldást kell találni, akár közmunkába.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: ezt  mindegyikünk  látja.  A  közmunka  programnak
meghatározott céljai vannak. Van rá valami javaslatod?
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Zsigmondné Kovács Margit képviselő: a kerítés fém részének és a betonnak a kijavítása,
vagy a fém valamivel való pótlását. Gondolkodjunk el rajta, hogy a rendelő egész területét
hogyan lehetne rendben tartani.

Végh László képviselő: úgyis összeül a Pénzügyi és a Szociális Bizottság, hogy térjünk ki
erre, ha már átadtuk a körzetet, akkor a környezetét is tegyük rendbe.

Mrázik Sándor alpolgármester: a szolgálati lakás teljes felújításra szorul jelen pillanatban.
Ez így elfogadható?

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: igen, köszönöm.

Mrázik  Sándor alpolgármester: a  településgondnok február  28-al  beadta  a  felmondását.
Valakit fel kell venni helyette. Mivel ezt az állást nem kötelező megpályáztatni, megtehetjük,
hogy célzottan keresünk valakit. Vagy meghirdetjük az állást. 

Végh László képviselő: ha megpályáztatjuk, akkor lehet, hogy jelentkezik olyan, akire nem is
gondolunk és teljesen alkalmas a feladatra. Ha annyira nem szorít bennünket az idő, nem ma
kell dönteni, akkor hirdessük meg.

Mrázik Sándor alpolgármester: akarunk-e valamilyen feltételeket kiírni?

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: minimum B kategóriás jogosítvány és szakmunkás
bizonyítvány.

Dr. Hanák Mária jegyző: inkább középfokú végzettség legyen.

Takács  Istvánné  képviselő:  a  szakmunkás  bizonyítvány  és  az  érettségi  is  középfokú
végzettség. 

Zsigmondné Kovács  Margit  képviselő: maradjon a  minimum szakmunkás  bizonyítvány.
Erkölcsi  bizonyítvány  is  legyen  a  feltétel.  3  hónap  próbaidő  és  a  munkabére  a  Munka
Törvénykönyve szerint.

Mrázik Sándor alpolgármester: csak helyben és a honlapon hirdessünk. Holnap meg tud
jelenni  és  január  25  legyen  a  beadási  határidő.  Aki  egyetért  pályázat  kiírásával  a
településgondnoki  munkakör betöltésére az elhangzott  feltételekkel,  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

13/2013 (I. 17.) számú

H a t á r o z a t a

pályázati kiírásról településgondnoki munkakör betöltésére

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a megüresedő településgondnoki
álláshely betöltése érdekében az alábbi hirdetményt teszi közzé: 

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  pályázatot  hirdet
„Településgondnoki” munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: 

- szakmunkás képesítés
- „B” kategóriás jogosítvány
- Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- középfokú képesítés, műszaki végzettség
- helyismeret

A foglalkoztatás jellege: 
- teljes munkaidő

A munkakör tartalma: 
- a település közterületeinek felügyelete, rendben tartása
- az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások munkavégzésének koordinálása
- önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok ellenőrzése, karbantartási feladatok 
elvégzésére javaslattétel
- az önkormányzat feladataihoz kapcsolódó beszerzések lebonyolítása

Bérezés: a „munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv. előírásai szerint
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. február 18.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 25. 14 óra
A pályázat benyújtásának módja:
-  postai úton: Mrázik Sándor Sárosd Nagyközség Alpolgármestere

2433 Sárosd, Fő u. 2.
-  vagy személyesen: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Hivatalában 

2433 Sárosd, Fő u. 2. 
A pályázathoz csatolni kell: 

- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló postai
feladószelvény
- vezetői engedély másolata
- képesítést igazoló bizonyítvány másolata

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  munkakör  betöltését  3  hónap
próbaidő letöltéséhez köti.
A  pályázati  kiírás  a  hirdetményen  kívül  megtekinthető  Sárosd  Nagyközség  honlapján:
www.sarosd.hu

Határidő: közzétételre 2013. január 18.
Felelős: dr. Hanák Mária jegyző
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Mrázik Sándor alpolgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket: 
A Képviselő-testület felterjesztette Dr. Kovács Jenő háziorvost és Szabó Jánosné ápolónőt a
Fejér Megyei Önkormányzathoz Dr. Berzsenyi Zoltán Díjra.
A Képviselő-testület döntött egy fő alkalmazott jutalomban részesítéséről.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést bezárta.

K.m.f.

Mrázik Sándor dr. Hanák Mária
alpolgármester jegyző

Takács Istvánné Véningerné Bognár Krisztina
hitelesítő hitelesítő
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