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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  február  5-én
tartott nyilvános rendkívüli 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
Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető

Az ülés megnyitása

Mrázik Sándor alpolgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület határozatképes. A rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy a
településgondnoki állásra beérkezett pályázatokat el kellene bírálni, zárt ülésen. Nyílt ülésen
pedig  a  közérdekű  munkavégzésről  kellene  beszélnünk.  Az  egyebekben  van-e  valakinek
kérdése, véleménye, javaslata?

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a Fejér Megyei Közgyűléshez küldjük el, hogy a
március 14-én 17 órakor a Művelődési Házban tartandó március 15-i megemlékezés ünnepi
beszédére  szeretnénk  felkérni  Pleizer  Lajos  alelnököt.  Figyelembe  fogják  venni  a
felkérésünket.

Mrázik Sándor alpolgármester: ezzel egyetért a képviselő-testület?

A Képviselő-testület 5 igennel, egyhangúlag egyetértett, hogy a Fejér Megyei Közgyűléshez
elküldjük,  hogy  a  március  14-én  17  órakor  a  Művelődési  Házban  tartandó  március  15-i
megemlékezés ünnepi beszédére felkérjük Pleizer Lajos alelnököt.

Takács  Istvánné  képviselő: a  zárt  ülésen  szeretnék  szót  kérni  a  rendőrséggel  folytatott
beszélgetésekkel kapcsolatban.

Végh László képviselő: az Önkéntes Tűzoltó Egyesület keresett meg, és kéréseket intéztek a
testület felé.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: aki  ezekkel  a  kiegészítésekkel  elfogadja  a  napirendi
pontokat, kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

1./ Közérdekű munkavégzés

2./ Egyebek.

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

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)

Mrázik Sándor alpolgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Zsigmondné Kovács Margit és
Végh László képviselő-testületi tagokat javasolom. 

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

Telek László képviselő megérkezett.

Végh László képviselő: az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője megkeresett, hogy ők már
adtak be több beadványt a tűzoltó laktanyával kapcsolatban. A Tűzoltóság szeretne Sárosdra
helyezni egy tűzoltó csoportot, amelyhez a jelenlegi épület nem megfelelő. Abban szeretnék a
segítséget  kérni,  hogy  az  előrelépést,  fejlesztést  meg  tudják  valósítani.  A  rendőrség
épületének  átadását  kérte  az  ÖTE  korábban  a  testülettől,  amelynek  átadásával  több
problémánk  is  volt.  Most  szóba került  a  volt  TSz  varroda  épülete.  Elmondtam az  Elnök
Úrnak, hogy az nem az önkormányzat tulajdona. Valamint kértem, hogy jöjjön el egy testületi
ülésre és mondja el az ÖTE kérését.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: nem értem, hogy milyen többszöri beadványról
beszél az Elnök Úr. Azért nem jutottunk döntésre a rendőrség épületével kapcsolatban, mert
akkor volt az a felvetés, hogyha kivenné a kisegítő iskolát a rendőrség, akkor mi lesz azzal az
épülettel. Az Elnök Úr szerint a régi tűzoltóságra is lenne vevő.

Mrázik Sándor alpolgármester: a Szociális és a Pénzügyi Bizottságnak lesz együttes ülése
az orvosi szerződésekkel kapcsolatban. Arra az ülésre meg kellene hívni az ÖTE vezetőségét,
hogy mondják el a konkrét elképzeléseiket. Egyetért ezzel a képviselő-testület?

A Képviselő-testület  6  igennel,  egyhangúlag egyetértett,  hogy a Szociális  és  Pénzügyi
Bizottság együttes ülésére hívják meg az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.
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Mrázik Sándor alpolgármester: a közérdekű munkavégzésről kellene döntenünk. Ha valakit
megbüntet a rendőrség, és nem tudja befizetni a szabálysértési, valamint a helyszíni bírság
összegét,  akkor  a  rendőr  tanácsára  az  érintett  bejön  a  Polgármesteri  Hivatalba,  hogy  itt
szeretné ledolgozni a büntetését. Mi erre nem tudunk lehetőséget biztosítani, a Munkaügyi
Központhoz irányítjuk, ahol olyan önkormányzathoz közvetítik, ahol le tudja dolgozni napi 6
órát  5000 Ft-jával.  Az  a  kérdés  merül  fel,  hogy részt  kívánunk-e  venni  ilyen  közérdekű
munkavégzésre  alkalmas  munkahely  biztosításában?  Javasolom,  hogy  ebben  ne  vegyünk
részt. 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

17/2013 (II. 05.) számú

H a t á r o z a t a

helyszíni bírság közérdekű munkára történő átváltoztatásához munkahely biztosításáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szabálysértési
valamint a helyszíni bírság közérdekű munkára történő átváltoztatásához, mint
foglalkoztató, munkahelyet biztosítani nem tud. 
Felhatalmazza az Alpolgármestert,  hogy a Képviselő-testület határozatáról a
területileg  illetékes  rendőrkapitányságot  illetve  munkaügyi  kirendeltséget
tájékoztassa 

Határidő: azonnal
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Takács  Istvánné  képviselő: a  Kézműves  Egyesület  nevében  kérem,  hogy  a  testület
finanszírozza meg az egyesület bejegyzésével kapcsolatos eljárási költséget.

Mrázik Sándor alpolgármester: a testület már más civil szervezet esetében megtette ezt.  
A bejegyzési költség 25-50 E Ft között volt. A magam részéről támogatom a kérést. Aki ezzel
egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2013 (II. 05.) számú

H a t á r o z a t a

Kézműves Egyesület cégbírósági bejegyzéshez kapcsolódó kiadások átvállalásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kézműves
Egyesület  kérésének  helyt  adva  a  cégbírósági  bejegyzéshez  kapcsolódó
kiadásokat átvállalja. 
Felhívja  az  Egyesület  képviselőjét,  hogy  az  eljárási  költségekről  kiállított
számlát a Polgármesteri Hivatalhoz nyújtsa be. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Egyesület Elnöke

   Mrázik Sándor alpolgármester

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

Zsigmondné Kovács Margit Végh László
hitelesítő hitelesítő
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