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Az ülés megnyitása

Mrázik  Sándor  alpolgármester: köszöntöm  a  megjelenteket.  Megállapítom,  hogy  a
képviselő-testület  határozatképes.  Szeretném  jelezni,  hogy  a  Képviselő-testület  a
közmeghallgatást  követően  zárt  ülést  tart  a  településgondnoki  állásra  érkezett  pályázatok
elbírálása miatt. A meghívóban szereplő napirenden kívül van-e valakinek egyéb javaslata?
Nincs.

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

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi tevékenységéről

2./  Tájékoztató  az  önkormányzat  gazdasági  helyzetéről,  a  helyi  adók  felhasználásáról,  a
településfejlesztést érintő, 2013. évre tervezett fontosabb munkálatokról

3./ Egyebek.

4./ Településgondnoki állásra érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)

Mrázik Sándor alpolgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és Telek László
képviselő-testületi tagokat javasolom. 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igennel elfogadta.
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1.
Tájékozató az önkormányzat 2012. évi tevékenységéről

Mrázik Sándor alpolgármester: időközi polgármester választás előtt állunk, amely április 7-
én lesz.  Megkérném Lehotainé Kovács Klára leköszönt  polgármestert,  hogy a 2012. évről
számoljon be.

Lehotainé Kovács Klára leköszönt polgármester: mindenki tudja már bizonyára, hiszen a
decemberi  Kisbíróban  is  megírtam,  hogy  nyugdíjba  vonulás  miatt  jutottam  erre  az
elhatározásra. 
A 2012-es év véleményem szerint az elmúlt  8 évnek a legnehezebb éve volt.  Nagyon sok
változás  következett  be,  már  tavaly  január  1-től  is.  Az  ÁHT  ránk  nézve  nagyon  sok
változással járt. Elsősorban a hivatal dolgozóit érintette. Különböző intézmények pénzügyeit
különböző  számlákon  kell  vezetni,  illetve  a  Polgármesteri  Hivatal  és  az  általa  ellátott
feladatok pénzforgalmának lebonyolítását is külön, önálló költségvetési számlán kell kezelni.
Ez nagyon sok plusz munkát jelentett, illetve a 2013. január 1.-től működő járáshoz rengeteg
adatot kellett szolgáltatni. 

Vénigerné Bognár Krisztina képviselő megérkezett.

A 2012.  évi  költségvetés  eredeti  előirányzata  276.724.000 Ft.  Elsősorban a  közmunkából
adódó feladatok  miatt  ez  módosult  407.459.000 Ft-ra.  A várható  teljesítés  a  bevételeknél
412.397.000  Ft.  A  várható  teljesítés  a  kiadásoknál  392.727.000  Ft.  A  záró  pénzkészlet
19.670.000  Ft.  Tehát  a  tavalyi  évben  pénzmaradvánnyal  zártunk.  Ez  részben  az
adósságrendezésnek is volt az eredménye. A tavalyi évben két beruházást terveztünk, mivel
azonban a pénzügyeink a nyár végéig úgy alakultak, hogy nem volt pénz a beruházásra, ezért
ez elmaradt. Az önkormányzat a korábbi 30 M Ft-os folyószámlahitel keretet  nem vehette
igénybe,  a felére  csökkent.  EKG gépet  vásároltunk az I.  orvosi  rendelőbe  312.000 Ft-ért.
Fűkaszát,  fűrészt 650.000 Ft értékben szereztünk be a Startmunka keretében.  A Sportclub
pályázatot adott be az öltöző felújítására, a teljes bekerülési költség annak idején 14 M Ft lett,
ebből 8 M Ft a pályázati támogatás. Úgy döntött a testület, hogy a többletet pótolja, ezért a
tavalyi évben 6 M Ft-ot irányoztunk erre. A beruházás 15.200.000 Ft-ba került. Ha meglesz a
használatbavételi  engedély,  akkor  le  lehet  hívni  a  pályázati  támogatást.  5  M Ft-ot  tudott
átutalni az önkormányzat, a hiányzó 1 M Ft pótlására a napokban sor kerül. Az év során azt
láthattuk,  hogy  a  járdák  felújításra  szorulnak.  Ezt  a  Startmunka  keretében  tudtuk
megvalósítani.  10  fő  segédmunkás,  1  fő  kőműves  és  1  fő  építész  technikus  irányításával
végezte a munkát. Nemcsak a járdák felújításán dolgoztak, hanem kaszáltak az utak mentén,
és a parlagfű irtása is feladatuk volt.
Ebben  a  projektben  a  munkások  bérére  és  járulékára  8.190.160  Ft-ot  kaptunk,  egyéb
költségekre  (cement,  sóder,  zúzott  kő,  üzemanyag,  munkaruha,  kéziszerszámok,  talicska,
betonkeverő, stb.) 3.487.900 Ft-ot.
Illegális  hulladék  felszámolására  10  fő  segédmunkást  alkalmaztunk,  feladatuk  volt  a
településen  illegálisan  lerakott  hulladék  összegyűjtése,  válogatása,  illetve  konténerbe
pakolása. Ebben a projektben a munkások bérére és járulékára 6.519.440 Ft-ot kaptunk, egyéb
költségre  (munkaruha,  cipő,  kéziszerszámok,  konténerek  bérlése,  hulladék  elszállítása,
üzemanyag) 3.224.400 Ft-ot ítéltek meg.
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Mezőgazdasági  utak  és  árkok  rendbetételében  szintén  10  fő  segédmunkás  és  1  fő
munkavezető tevékenykedett. Sikerült a külterületi árkok egy részén kiirtani a bozótot, ahol
kellett szintezték az árkokat, rendszeresen kaszálták az egyéb gyomot, parlagfüvet írthittak,
fákat gallyaztak.  Megnehezítette a munkát a nyári  szárazság miatti  tűzgyújtási  tilalom. Az
ágak eltakarításában nagy segítségünkre volt Kohl Gábor vállalkozó. Köszönjük segítségét.
Nemcsak az ágaprító gépet adta oda rendszeresen, de biztosította a hozzáértő kezelőt is. Így
nem kellett károsítani környezetünket az ágak égetésével, így csak az elszáradt gaz (parlagfű,
vadkender) megsemmisítése okozott gondot. Ezért a gréderezés is őszre maradt. A Gesztenye
fasor gréderezése is megtörtént, így eltűntek a nagy gödrök, és az elszáradt fák is kivágásra
kerültek. A Tükrösi úton pedig mindkét oldalon megtörtént a padka nyesése,  az árokból a
bozót  irtása,  valamint  mart  aszfalttal  kátyúztak.  Az  utolsó  hetekben  pedig  a  sok  eső
nehezítette a munkát. Ebben a projektben a munkások bérére és járulékára 7.354.800 Ft-ot
kaptunk, egyéb költségekre (fűkasza, láncfűrész valamint tartozékok, üzemanyag, munka és
védőeszköz, kéziszerszámok, gréderezés, stb.) 3.211.200 Ft-ot.
A  Startmunka  program  rengeteg  adminisztrációval  járt.  Teljesen  juttatás  nélkül  kellett  a
hivatal  dolgozóinak  pluszként  megcsinálni.  Kötelező  volt  a  heti  bérfizetés.  Köszönöm  a
kollégáknak, akiknek ebben nagyon sok részük volt. 
Pályáztatni  kellett  a  civil  szervezeteket  a  pénzügyi  támogatásra.  Az  az  összeg  állt
rendelkezésünkre, amit a Sárosd Napok megtartása kapcsán 1,3 M Ft körüli összegű pályázati
támogatást kaptunk. A Képviselő-testület a Polgárőr Egyesület Sárosd üzemanyagköltségéhez
való  hozzájárulásként  60.000  Ft  támogatást  nyújtott,  ezen  kívül  még  a  telefon  biztosítja
számukra az önkormányzat.
A  Sárosdi  Sakk  Egyesület  működési  kiadásainak  (nevezési  díjak,  igazolások,  szövetségi
díjak, versenyek lebonyolítása) finanszírozásához 150.000 Ft támogatást,
a  Sárosd  Községi  Tűzoltó  Egyesületnek  az  általa  szervezett  rendezvényekhez  szükséges
eszközök szállítási költségeire, sportruházatra, nevezési díjakra 340.000 Ft támogatást,
a Nagyközségi Sportclub Sárosd részére a bajnokságba benevezett csapatok éves működési
költségeinek (nevezési díjak, bírói költségek, sportorvosi költségek) finanszírozására 800.000
Ft támogatást nyújtott.
Ezeket  az  összegeket  kicsit  később sikerült  csak  kiutalni,  mert  később derült  ki,  hogy a
Sárosd Napok pályázatot elfogadják, tehát ez november hónapban történt meg.
Jelenleg is van az önkormányzatnak kinnlevősége, erről majd alpolgármester úr beszámol.  
Az elmúlt évben az önkormányzat valamennyi ide érkező számláját időben teljesítette, tehát
nem volt fizetési problémánk ilyen szempontból. Viszont az, hogy pénzmaradványunk van
abból  adódott,  hogy  a  folyószámlahitelt  december  21-én  vissza  kellett  fizetni.  Az  egyéb
hiteleink  azok voltak,  amelyek  a  korábbi  években  is.  A Közkincs  hitel  törlesztő  részlete,
amiből  a  Művelődési  Ház felújítása  történt,  1.3  M Ft.  Az óvoda felújításhoz  2011-ben a
Pénzügyi Alaptól felvett kölcsön ez évi törlesztése 2.767 E Ft. Ez a hitel kamatmentes. Az
útfelújításra és a tornaterem építésére felvett hitelre 7,2 M Ft-ot törlesztettünk. 
Már tavaly napvilágra került, hogy 2013. január 1.-től az önkormányzatok által üzemeltetett
oktatási intézmények közül az állam átveszi, illetve, ha az önkormányzat fenn akarja tartani,
akkor ezzel is lehetett számolni. A középiskolák egy részét már tavaly átvette az állam, és az
akkori tapasztalatokból kiindulva azon gondolkodtunk, hogy mit tegyünk. Minden épületrészt
átadjunk,  vagy  legyen,  amit  mi  megtartunk?  A  kisegítő  iskola  épülete  nincs  igazán
kihasználva, és ne kelljen nekünk üzemeltetni, ezért felvettük a kapcsolatot a Fejér Megyei
Rendőrkapitánysággal,  hogy  örülnénk  neki,  ha  lenne  rendőrőrs,  és  jobb  helye  lenne  ott.
Megnézték, és megfelelőnek tartották az épületet, aztán közben mindenkit leváltottak és ez a
dolog abbamaradt. Az idén, ha ezt továbbra is így gondolják, lehet folytatni. Közben az iskola
is  és  a  seregélyesi  önkormányzat  is  kereste  a  lehetőségeket,  hogy  mi  legyen  az  oktatási
intézményeinkkel.  A  Baptista  Szeretetszolgálat  több  fórumon  elmondta,  ők  milyen
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feltételekkel, hogyan vennék át az intézményeket, és akkor a szülői és pedagógus közösség is
azt  a  döntést  hozták,  hogy  szívesen  vennék,  ha  nekik  adnánk  át  az  intézményeket.  
A tárgyalások  lefolytatás  után  május  29-én  megtörtént  a  megállapodás  megkötése  és  így
augusztus 31.-el Seregélyessel megszűnt az intézményfenntartói társulás, és szeptember 1.-től
a Baptista Szeretetszolgálat üzemelteti az iskolát és az óvodát is. A legfontosabb indok az
iskola esetében az volt, hogy nagyon alacsony lett a gyereklétszám. A felső tagozaton, ahol
már csak egy-egy osztálynyi  gyerek maradt,  külön csoportban oktathatjuk a jobbakat és a
segítségre  szorulókat.  Ha  állami  fenntartásba  kerül,  akkor  ez  megszűnik  attól  tartottunk,
féltünk. Jelenleg az átadás megtörtént, még a közüzemi díjaknak a megosztása nem dőlt el,
hiszen  mind  a  két  intézménynél  van  konyha,  ami  az  önkormányzat  működtetésében  van.
Bízunk  benne,  hogy  jól  döntöttünk.  Évente  6  M Ft-tal  kell  hozzájárulni  az  intézmények
fenntartásához. Ha állami fennhatóság alá került volna, akkor ennél biztos, hogy jóval több.
Egy kézműves kiállítással gyarapodott a település. A volt Tsz iroda felújított részét sikerült
egy kiállítási  hellyé alakítani.  Takács Istvánné Képviselő Asszonynak köszöntük meg már
akkor,  és  most  is,  hogy ezt  a  szervezőmunkát  nagyon  komolyan  vette  és  néha  velünk is
összetűzésbe került, hogy ezt meg lehessen valósítani. Köszönjük még azoknak a munkáját,
akik  a  megvalósításba  részt  vettek  és  a  kiállítási  eszközöket  rendelkezésre  bocsátották.
Pályázat  került  benyújtásra  az épület  felújítására,  és ha meg tudjuk oldani,  akkor ki  lehet
bővíteni a kiállítást.
Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani.

Mrázik  Sándor  alpolgármester:  2012.  december  hónapban megtörtént  az
adósságkonszolidáció.  Mindig próbáltunk megfelelően gazdálkodni a lehetőségeinkkel és a
hiteleink mindig értéknövelésre fordítódtak.  Az önkormányzat  egy nagy tehertől  szabadult
meg. A Pénzügyi Alaptól felvett kamatmentes hitel 2.660.000 Ft-os törlesztő részlete maradt
meg,  amely  2014-ben  le  fog  járni.  Elszámolási  kötelezettségünk  volt  a  seregélyesi
önkormányzattal a közoktatási társulás megszűnése miatt.  Ebből az elszámolásból 16 M Ft
tartozással  kell  számolnunk.  Ez a  szám meglepte  a testületet,  mert  gyakorlatilag a  fél  évi
beszámolónál még teljesen optimálisnak tűntek a költségek és a végelszámolásnál 16.169.000
Ft lett  a vége.  A pénzügyi  szakemberek ültek össze,  azok egyeztették ezeket a számokat.
Valójában ez az összeg az intézményekhez került, tehát semmi extra dolog nem történt. Egy
rossz tervezés miatt  történt ez.  Az étkeztetéssel,  illetve a művészeti  oktatással kapcsolatos
költségekből adódik az összeg. 6.169.000 Ft-ot visszafizettünk tavaly. 10 M Ft az idei évet
terheli.  Úgy  egyeztünk  meg,  hogy  ahogy  a  pénzügyi  lehetőségeink  engedik,  úgy  az
önkormányzat ezt törleszti. Már 412.000 Ft-ot törlesztettünk az idén. 
Az  idén  is  lesz  Startmunka  program.  Belvízelvezetésre,  közúthálózat  karbantartására,
mezőgazdasági  utak karbantartására,  és illegális  hulladéklerakók felszámolására 8 hónapos
időtartamra,  8  órás  foglakoztatásra  dolgoztuk  ki  a  projekteket.  Hétfőre  át  kell  dolgozni
mindegyik  programot,  mert  5  hónapos,  6  órás  foglalkoztatást  támogatnak.  48  főt  érint  a
program és  megfeleződött  a  projektek  egyéb  költsége.  Az átdolgozást  természetesen  meg
fogjuk tenni, ami nem kis feladat lesz. A projektek munkabér költsége 15.761.000 Ft és az
egyéb költségek, amelybe beletartozik a munkaruha, beton stb. 3.152.000 Ft. Ez nesze semmi
fogd meg jól, de 48 családnak valamiféle segítséget jelenthet a községben, mert igen nagy
szükség van rá.
Az önkormányzat  tulajdonába  visszakerült  a  víziközmű  vagyon,  törvényi  változás  miatt.  
A gerincvezetéket különböző adókkal sújtja az állam és itt az a cél, hogy azok működtessék
ezeket  a  vagyonokat,  akik  formailag  is  megfelelnek  rá.  A  vagyonkezelést  választotta  a
testület,  hogy  ugyanaz  a  helyzet  álljon  fenn,  mint  eddig.  Ugyanez  a  történik  a
csatornahálózattal is. 
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Van-e kiegészítenivalója a Képviselőtársaknak? Ha valakinek kérdése ,észrevétele van, kérem
jelezze.

Kiegészítés, Kérdés, észrevétel nem volt.

2.
Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről, a helyi adók felhasználásáról, a

településfejlesztést érintő, 2013. évre tervezett fontosabb munkálatokról

Mrázik  Sándor alpolgármester: a  Képviselő-testület  elfogadta  a  2013.  évi  költségvetést
168.466.000 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással. Az intézmények működtetését, a személyi
juttatásokat és járulékait, a Pénzügyi Alaptól felvett kamatmentes kölcsön törlesztését 2013.
évben  is  igyekszünk  biztosítani.  Az  oktatási-nevelési  intézmények  átadásával  kapcsolatos
szerződés aláírása megtörtént, de még egyeztetni kell a Baptista Szeretetszolgálattal a
közüzemi  díjak  fizetéséről.  A  birtokunkban  lévő  információk  alapján  terveztük  a
költségvetést. Ezt azonban év közben bármikor lehet módosítani. 
A tükröspusztai ivóvízhálózat problémájával szembesült a Képviselő-testület. Tükröspusztán
16 család él, illetve 17 ingatlan van, amellyel szemben ivóvíz ellátási kötelezettsége van az
önkormányzatnak.  Az  Állami  Gazdaság,  illetve  a  Mezőfalvai  Mg.  Zrt.  ivóvíz  ellátási
kötelezettséggel adta el a gazdaságot. Azonban semmilyen törvény nem kényszeríti arra, hogy
ivóvízzel  lássa  el  az  ott  lakókat.  Viszont  az  önkormányzat  kötelező  feladata.  A  jelenleg
ivóvizet szolgáltató vállalkozó meg kívánja szüntetni a vízellátást, mert az a rendszer, amiből
ellátja a tükrösi lakókat vízzel, nem felel meg a mai követelményeknek. Ennek a karbantartása
illetve  felújítása  olyan  költséggel  jár,  amit  nem  szívesen  vállalna  fel.  Történtek  már
egyeztetések, valamint felmérés is készült, és a tervezés folyamatban van. 10 M Ft-tal fogja
terhelni  az  önkormányzatot  a  tükröspusztai  ivóvízellátás.  Az  úttal  is  sok  probléma  van.
Többször kerültünk olyan helyzetbe, hogy a Volánbusz nem akart kimenni Tükröspusztára.
Az utat megvásárolta az önkormányzat a Mezőfalvai Mg. Zrt-től. Minden évben próbáltunk
az út karbantartására fordítani, de elég rossz állapotban van. Az ivóvíz ellátás után érdemes
lesz megjavítani az utat. Önkormányzati területen ki lehet építeni a vízvezetéket. A régi kút,
amelynek rossz a vízminősége, megfelelő a tűzivíz biztosításához. Az első tárgyalások alapján
az ott lévő vállalkozó fogja biztosítani a tűzivizet. 
Az Új  utca  vízellátása  sem megoldott.  A vízhálózat  fele  ki  lett  építve,  és  be  szeretnénk
fejezni,  hiszen az engedélye  is  lejár,  amelynek a meghosszabbítása  több százezer  forintba
kerül. 
Képviselői keretet  is be szeretnénk állítani a költségvetésbe,  ha minden úgy alakul,  ahogy
szeretnénk. 
Miért van ekkora különbség a 2012. évi és a 2013. évi költségvetési számok között? Az iskola
és az óvoda fenntartása átadásra került a Baptista Szeretetszolgálthoz, és ez nem szerepel a
költségvetésünkben.  Az  állami  támogatás  összege  50  %-kal  lett  kevesebb.  Eddig  a
gépjárműadó 100 %-a nálunk maradt, most a 40 %-a. Saját bevételeinket mással igazából nem
tudjuk növelni. Az iparűzési adó sok éve a maximumon van, azaz 2 %-on. 
Az elmúlt években rányomta a költségvetésre a bélyegét a csatorna érdekeltségi hozzájárulás.
A kinnlevőség 14.919.000 Ft a mai napig is. A behajtásra a kollégáink az összes lehetőséggel,
amit az önkormányzatra illetve a jegyzőre a törvény szabott, élnek. A 12 lakásos bérháznál
több  százezer  forintos  lakbértartozások  vannak.  Lehet,  hogy  a  kilakoltatáson  is  el  kell
gondolkodni  e  miatt.  Van-e  valakinek  kérdése?  Ha  nincs  köszönöm,  hogy  megtiszteltek
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bennünket. A falu nevében köszönöm Polgármester Asszonynak a munkáját. Békés nyugdíjas
éveket kívánunk.

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

K.m.f.

Mrázik Sándor dr. Hanák Mária
alpolgármester jegyző

Takács Istvánné Telek László
hitelesítő hitelesítő
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