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Az ülés megnyitása
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Petrányiné Nagy Olga, Telek László
és Zsigmondné Kovács Margit képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen.
Hallósy Péter alpolgármester jelezte, hogy késni fog. Megkérdezte, hogy az ismertetett
napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata?
Pleizer Lajos képviselő: Kérte, hogy a jelenlévő KMB-s adjon tájékoztatást - amennyiben módjában áll, hogy az elmúlt hetekben mi történt közbiztonsági szempontból a faluban. Igen
furcsa hírek, híresztelések jutnak el hozzájuk, az iskolába nap, mint nap. Egyesek nem tudni
milyen szándékkal pánikot keltenek a falu cigány lakosai körében, ami oda vezetett, hogy a
gyerekek jórésze, a mai napon 25, tegnap 26, nem jött iskolában, mert szüleik más településre
viszik el őket. Valakik felhívják ezeket a családokat és hol csak veréssel, hol házfelgyújtással,
hol gyilkossággal fenyegetik őket. Előbb-utóbb igen súlyos következménye lehet ennek a
rémhírterjesztésnek. Az az ember, aki fél, előbb-utóbb kontrollálatlan cselekedetet fog
végrehajtani. Nem túlzás, mindannyian veszélyben vannak. Jobban örült volna, ha a
sárbogárdi kapitányságról van itt valaki.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy ezt a témát az 1. napirendi pont után
tárgyalják.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy szeretné, ha végigbeszélnék ezt a napirendi pontok
előtt.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy mivel vidékről jöttek az 1.
napirendi ponttal kapcsolatban, ezért tárgyalják utána. Szavazásra tette fel a napirendi
pontokat az elhangzottakkal kiegészítve.
A képviselő-testület 7 igennel, 1 ellenszavazattal egyetértett a napirendi pontokkal.
Napirendi pontok:
1./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazálkodási Önkormányzati Társulás tervezett
Hulladékgazdálkodási Rendszeréhez döntések meghozatala.
2./ Tájékoztató a Képviselő-testület bizottságainak 2008. évi munkájáról.
3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
4./ Beszámoló a 2008. évi teljesítménykövetelmények megvalósulásáról.
5./ Közbeszerzési terv elfogadása.
6./ Közfoglalkoztatási terv elfogadása.
7./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
8./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről.
9./ Egyebek.
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Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és Pribék
Ferenc képviselő-testületi tagokat javasolta.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 8 igennel, egyhangúlag elfogadta.
1.
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tervezett
Hulladékgazdálkodási Rendszeréhez döntések meghozatala
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Kérte a társulás elnökét, hogy adjon egy rövid
tájékoztatást arról, hol tart a pályázat, illetve az erőmű. Megkérdezte, hogy a sárosdi
rekultiválandó bezárt szeméttelepre mikor kerül sor?
Fischer Mariann a társulás elnöke: Elmondta, hogy a hulladékgazdálkodás az
önkormányzatok feladata. 168 önkormányzat összefogásában a társulás tevékenykedik abban,
hogy együttesen megoldjuk a közfeladatnak a jogszabályi és a környezetkímélést legjobban
megvalósítható megoldását. A hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban tavaly júniusban
már támogatási szerződést kötöttek 7,7 Mrd Ft összeggel. Az Európai Unió döntését várják, és
közbeszerzési eljárásokat írtak ki. Három eljárásból kettő lezárult, a minőségbiztosítás zajlik
jelenleg az építésnél. Tavasz vége fele szeretnék, ha szerződést tudnának kötni. A sárosdi
terület rekultivációja ez év december 31-ig sorra kerül. Ezután 5 évig felügyelik ezt a
területet, a megfelelő tevékenységeket elvégzik. Az Európai Uniós elbírálás kicsit tovább
tartott időben, ezért valószínűnek tartja, hogy a tevékenység átnyúlik 2010. tavaszára. Ez a
projekt 100 %-ban támogatott. A jövőbeni hulladékgazdálkodási tevékenység előkészítésével,
megszervezésével kapcsolatban kell határozatokat meghozni a testületeknek.
Létszámarányosan lehet megvalósítani bizonyos létesítményeket. 308 gyűjtőszigetet fognak
megvalósítani, ebből 3 valósul meg Sárosdon. 5 edényzet lesz a különböző területeken,
amelyeket az önkormányzat meghatározott. Székesfehérváron lesz kezelő központ. A végcél a
hasznosító mű létrehozása. A jelenlegi állás szerint a rendszer megvalósítása 45,9 Mrdt Ft-ba
kerül a hasznosító művel együtt. 38,1 Mrd Ft a támogatható rész és önrészt kell majd
biztosítani. Azon dolgoznak, hogy az önkormányzatoknak ne kelljen önrészt fizetniük.
Jelenleg az átlag éves szolgáltatási díj 13.297 Ft. Ha nem tesznek semmit és nem pályáznak,
akkor 17.800 Ft-ra prognosztizálható díj 2012-re. Ha megvalósítják ezt a rendszert, sajnos
nem lesz olcsóbb, de 30 évig biztosított lesz a hulladék elhelyezése, hasznosítása, 22.900 Ftos szolgáltatási díj várható. Ezután sokkal kisebb mértékben nőnek majd a díjak. Fenntartható
fejlődést kell biztosítani, karban kell tartani a rendszert. Arra vállal garanciát, hogy a
fejlesztés is megoldott lesz a következőkben.
Dosztály Csaba jegyző: Megkérdezte, hogy az égetőmű helyszíne eldőlt-e már?
Fischer Mariann a társulás elnöke: Válaszolt, hogy a közbeszerzést úgy írják ki, hogy
helyszínt is biztosítani kell. Az érintett települések bármelyikén megvalósítható a helyszín.
Várpalotán nem megoldott a helyszín.
Dr. Bittmann Lilla a társulás jogásza: Elmondta, hogy ennek a pályázati rendszer feltételeit
kellene nekik megvalósítani. A műszaki dokumentumokat el kell készíteni, be kell nyújtani a
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tagi önkormányzatoknak különböző nyilatkozatokat is kell vállalnia, hogy nemcsak
benyújtjuk, hanem azt is garantálni kell, hogy ezt tudjuk működtetni. A díjpolitikát is meg kell
határozni, ennek az EU elvárásnak is meg kell felelni. Az egységes szolgáltatás úgy
valósulhat meg, ha a közfeladat ellátási kötelezettséget átruháznák az önkormányzatok a
társulásra. Minden egyes dokumentumot, pl. a közbeszerzési eljárást, időben meg fogják
küldeni, hogy megismerhessék. Így ki tudják választani az üzemeltetőt. Az új üzemeltető a
gyűjtés és szállítás vonatkozásában csak akkor lépne hatályba, ha az önkormányzatok
szerződései hatályukat vesztik. A települések kb. 90 %-a már meghozta az elfogadó döntését.
A társulást azért is sürgeti az idő, hogy minden önkormányzattól megkapják a felhatalmazást,
mert addig nincs joguk kiírni a közbeszerzési eljárást.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a díj, ami érzékenyen fogja érinteni
a lakosságot, sajnos így is évről-évre emelkedik. Bíznak benne, hogy talán kevesebb szemét
lesz a környezetünkben, ha ez a projekt meg tud valósulni. Az adonyi hulladéklerakóba
szállítják Sárosdról a hulladékot, és jelenleg is kötelező bizonyos szabályokat betartani. Ehhez
nagyon fontos lenne, hogy az égetőmű is megvalósuljon.
Fischer Mariann a társulás elnöke: Elmondta, hogy megfelelő PR tevékenységgel a
tudatformálást, a használatát mindenképpen biztosítani kell, de ugyanez vonatkozik a
rekultivációs tevékenységnél. Szórólap mindenképpen lesz, de mást is szeretnének.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogyha ez a projekt megvalósul, sokkal kezelhetőbb
lehet az áremelkedés. Van arra valami garancia, hogy az ismertetett mértéken felül nem
emelik drasztikusan a díjat?
Fischer Mariann a társulás elnöke: Válaszolt, hogy a karbantartás, fejlesztés része bent van
az ismertetett díjba, és már tulajdonképpen tartalékot képeztek, ezért nem fog hirtelen
emelkedni a szemétszállítási díj.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy át kellene ruházni a társulásra a jogosítványokat.
Megkérdezte, hogy a 168 önkormányzat egyenjogú partnerként vagy létszámarányosan
dönthet?
Dr. Bittmann Lilla a társulás jogásza: Válaszolt, hogy minden településnek 1 szavazata
van. A közfeladat ellátásával kapcsolatos hatáskört átruházzák a társulásra, de a díjak
megállapítására vonatkozó jog itt marad, ez egy elidegeníthetetlen joga a testületnek.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az égetőmű majd munkahelyet fog teremteni,
lesz majd iparűzési adója, ami visszaosztódik a településekre, vagy csak azon az egy
településen marad?
Dr. Bittman Lilla a társulás jogásza: Elmondta, hogy nagyon sok környezetvédő ellenzi az
égetőmű megvalósítását, de jelenleg nincs jobb megoldás. Az energiaértékesítés, mivel
önkormányzati tulajdon lesz a létesítmény, vissza kell forgatni, csökkenteni kell a kiadásokat.
Vagy megvalósítják most közösen, de ha nem tesznek semmit, nem ússzák meg, mert a
lerakókat be kell zárni. A szolgáltató meg fogja csinálni a beruházást, és a költségeket rá fogja
terhelni a lakosságra, és EU támogatás sem lesz. Az iparűzési adó viszont csak azon
településen marad, ahol az égető mű lesz.
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Fischer Mariann a társulás elnöke: kérte, hogy az előterjesztéseket fogadják el, hogy
tovább tudjanak lépni.
Hallósy Péter alpolgármester 17 óra 50 perkor megérkezett.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a társulás
megállapodásának módosítását.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének
33/2009 (III. 12.) számú
Határozata
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítására
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodását a következők szerint módosítja:
1.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/3. ponttal egészül ki a
következők szerint:
IV/3. Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik
végrehajtása, azaz annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó
egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás
megszervezése az egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés alapján mind
jogilag, mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított
legyen, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§-ban
meghatározott szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó
feladat-és hatáskörüket a Társulásra átruházzák.
A Társulás a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladat keretében köteles ellátni
a Tagok közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező
települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó hulladékkezelési
közszolgáltatás szervezését és fenntartását.
IV/3.1. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás
feladatai a következők:
a, közös hulladékgazdálkodási terv kidolgozása,
b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés
c,a
települési
szilárdhulladék
ingatlantulajdonosoktól
történő
begyűjtésének, elszállításának szervezése

7
d, a települési hulladék kezelésének szervezése,
e, kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása,
IV/3.2. A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása keretében a Társulás
feladatai a következők:
a, a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben biztosítja a
szolgáltatás folyamatosságát,
b, A hulladékgazdálkodási törvény és a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008.(III.28.) számú kormányrendelet alapján elfogadott díjpolitika elvei
és díjképzési mód alapján javaslatot tesz Tagok számára a szilárdhulladék
közszolgáltatás díjának megállapítására.
2.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/4. ponttal egészül ki a
következők szerint:
IV/4. Tagok a IV/2. 2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a
működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozásamegfelelően az egységes Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítják meg:
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a
tagönkormányzatok a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és
hatáskörök ellátására hozták létre. A Társulás a hulladékgazdálkodási
közfeladatot ellátó szerv a tagönkormányzatok tekintetében a megvalósítani
kívánt KEOP projekt keretében.
E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a
hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása
során a projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök
alkalmazhatóak, és az effektív hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat
elcsúsztatott határidőkkel adja át a Társulás az általa kiválasztott
közszolgáltató(k)nak. A határidők a létesítmények megvalósulásától, illetve a
jelenleg hatályos tagönkormányzati szerződések hatályától függnek.
A Társulás szolgáltatási koncesszió ellátására vonatkozó közbeszerzési kiírás
keretében a projektben megvalósuló teljes rendszer üzemeltetését és
vagyonkezelését
adhatja
át
a
közbeszerzési
eljárás
nyertes
Ajánlattevőjének/Ajánlattevőinek.
A létesítmény üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint közbeszerzési
eljárás keretében kell az üzemeltető szakcéget kiválasztani. Annak érdekében,
hogy a teljes hulladékgazdálkodási rendszer egységesen működjön, és
megfelelő biztosítékok álljanak rendelkezésre az egyes létesítményeket
üzemeltető szervezet(ek) részére, a teljes hulladékgazdálkodási rendszer
üzemeltetését egy közbeszerzési eljárás keretében kell beszerezni, mert csak
így biztosított az, hogy a gyűjtést, szállítást végző szolgáltató a projektben
megvalósított létesítményekben fogja a hulladékot szállítani, mely a
projektben az európai uniós támogatás felhasználásának feltétele.
Mindezekre tekintettel lehetőség van a projekt kezdetén a projektben
megvalósuló valamennyi létesítmény üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás kiírására, mely egyben a projekt önrészéhez szükséges fedezet egy
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részét is megfelelően biztosítja, hiszen az üzemeltetésért az Ajánlatkérő a
szerződés megkötésekor koncessziós díj kérésére jogosult, mely a hasznosítási
jog átengedésének ellenértéke.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés fokozatosan
lép hatályba, azaz a teljes rendszer egyes részeinek üzemeltetése az adott
létesítmény, eszköz, berendezés Társulás által történő átvételét követően
kerülne az üzemeltetőnek átadásra, mely biztosítja azt, hogy a létesítmények
Megrendelő (Megbízó) általi átvétele során a létesítmény majdani
üzemeltetője is jelen legyen, így közvetlenül a kivitelezőtől kapja meg az
üzemeltető az összes információt, oktatást, mely a létesítmény hatékony
üzemeltetését biztosítja.
A közszolgáltatók által beszedett díj fedezetét a lakossági befizetések képezik.
A Társulás tagönkormányzatai a Társulási Megállapodásban kötelezettséget
vállaltak arra, hogy a létrejövő rendszer fenntartható fejlődését biztosító
díjakat állapítanak meg.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása önkormányzati
elidegeníthetetlen jogkör, melyet az önkormányzat évente egyszer rendeletben
állapít meg.
Az üzemeltetési koncepciót teljes terjedelmében a Társulási Megállapodás 5.
sz. melléklete tartalmazza.
3.) A Társulási Megállapodás V. - A Társulás vagyona, gazdálkodása fejezetének V/1.c.) pontja második bekezdésének első mondata helyébe a
következő rendelkezés lép:
A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján a
költségvetési felügyeleti szerve által meghatározott pénzintézetnél önálló
bankszámlaszámon köteles nyilvántartani.
4.) A Társulási Megállapodás VI. –Díjpolitika- fejezetének első bekezdése
a következőkkel egészül ki:
A Társulás tagönkormányzatai által elfogadott egységes díjpolitikai elveket, a
díjképzés módját és összetevőit a Társulási Megállapodás 6. sz. melléklete
tartalmazza.
5.) A Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések – fejezete a
nyolcadik bekezdést követően egy új bekezdéssel egészül ki a következők
szerint:
Tagok a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában rögzített hatáskörüket a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítását, a
megvalósuló hulladékgazdálkodási létesítmények használatba vételét
követően ruházzák át a Társulásra.
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott
feladatait a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer
megvalósítását, a megvalósuló hulladékgazdálkodási létesítmények
használatba vételét követően köteles ellátni.
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A IV/3.1.c) pontban meghatározott feladatot a Társulás minden Tagjára nézve
változó időponttól, a Tagnak a Hulladékgazdálkodási Rendszer használatba
vételének időpontjában hatályos közszolgáltatási szerződésének hatályát
követő nappal köteles ellátni.
Tagok felhatalmazzák a Társulás Tanácsát, hogy a megvalósuló
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetőjének kiválasztása érdekében a
közbeszerzési eljárást a 2009. első félévében folytassa le.
6.) A Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések - fejezetének
utolsó bekezdése a következőkkel egészül ki:
5. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció
6. sz. melléklet: Egységes díjpolitikai elvek, a díjképzés módja és összetevői
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a működtetésre, üzemeltetésre
vonatkozó határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének
34/2009 (III. 12.) számú
Határozata
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által
megvalósítani tervezett hulladékgazdálkodási rendszer Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányának 7.7.2. –Működtetés, üzemeltetés- pontjához tartozó mellékletekről,
nyilatkozatokról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja, a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által
megvalósítani
tervezett
hulladékgazdálkodási
rendszer
Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányának 7.7.2. –Működtetés, üzemeltetéspontjához tartozó mellékletek, nyilatkozatok tárgyában a következő
határozatot hozza:
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 7.7.2. Működtetés, üzemeltetés
részéhez a Képviselő-testület által az üzemeltetési koncepció
alátámasztásához nyújtott, az 1-5. számú mellékletben feltüntetett adatok,
információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a megvalósíthatósági
tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést a
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Képviselő-testület megismerte és
visszafizetésének terhe mellett vállalja.

annak

betartását

a

támogatás

Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
Fischer Mariann és Dr. Bittmann Lilla a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
elnöke és jogásza 18 órakor távozott az ülésről.
Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy felhívta a sárbogárdi
rendőrkapitányságot azzal kapcsolatban, hogy mondhattak-e a Sárosdon lévő rendőrök olyat a
kisebbséghez tartozóknak, hogy bőrfejűek jönnek Sárosdra, és költözzenek el. Ilyet biztos,
hogy nem mondtak a kint járőröző rendőrök. Tegnap délután ismét bejöttek a kisebbséghez
tartozók, és a fülük hallatára beszélt a rendőrkapitánnyal, aki határozottan állította, hogy nem
riogattak senkit, és nem ezért van több járőr. Elmondta, hogy nemcsak mi vagyunk így, kb.
hetente 2-3 alkalommal fognak jönni nagyobb létszámú rendőri állománnyal a faluba. Hosszú
időn keresztül kérte a testület, hogy jöjjenek a rendőrök, örülnek, hogy itt vannak, előbbutóbb lezajlik az egyéb ügy. Elmondták a romák, hogy interneten is fent van, hogy a sárosdi
kisebbséget milyen atrocitások fogják érni, de nem találtak semmit az interneten. Ezt a hírt a
sárbogárdi kisebbségi önkormányzattól hozta az egyik sárosdi roma fiatalember.
Erdélyi Imre KMB: Elmondta, hogy az elmúlt két hétben tapasztalható volt, hogy a faluban
több rendőr van, és nagyobb számban rendőrautók. Ez egy közlekedési akció része, de lehet rá
számítani a jövőben is az elkövetkezendő hetekben. Az elmúlt akcióban ő is kint volt, mivel a
faluban jártak, beszélgettek kisebbséghez tartozókkal, hogy nem tapasztaltak-e rendkívüli
eseményt. Rengeteg bejelentés érkezett a kapitányságra, hogy sötétített üvegű autók járnak, de
semmi konkrétum. Ennek kapcsán panaszkodtak a romák, hogy napok óta nem alszanak, mert
félnek. Erre fogták, hogy zaklatják őket. Múlt héten, pénteken az egyik tükrösi roma látott
terepjárókat. Vonultak át Tükröspusztán, valószínű rodeóversenyre mentek, semmi közük
nem folt a bejelentésekhez. Aztán hallott olyant, hogy a Homoksoron többször látnak
lámpázást. A benzinkútról ha jönnek az autók, akkor bevilágít a lámpájuk, mert tarvágás van,
és az erdész is ellenőriz rendszeresen a terepen. Azt elmondták nekik, ha esetleg bármi olyan
gyanús körülmény van, ami arra enged következtetni, hogy megtámadhatják őket, vagy csak
megfigyelik őket, azonnal szóljanak a rendőrségnek. Nagyjából ennyi történt. A nagylétszámú
rendőri jelenlétet összekapcsolták az elmúlt hetek, hónapok eseményeivel. Nem tudja, hogy
mi az oka, hogy ők erre következtetnek.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a szülők, akik bent voltak nála
elmondták, hogy a járőröző rendőrök közül az egyik megbüntetett egy romát, és állítólag
annak mondta a rendőr, hogy jobb lenne, ha elvinnék a gyerekeket biztos helyre. Az a
személy az, akiről elég sok mindent tudnak, sokféle ügye van, a híreket is ő hozta
Sárbogárdról.
Erdélyi Imre KMB: Elmondta, hogy egy konkrét személy azt is terjesztette, hogy
kapcsolatba hozták azzal, akit a veszprémi késeléssel gyanúsítanak, mert rokona. Erre nem
tud semmit mondani.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a rendőrkapitány tájékoztatta, hogy
mivel nincs kisebbségi önkormányzat, esetleg ha a romák közül 2-3 fős küldöttséget
kiválasztanak, akkor szívesen fogadja őket és tájékoztatás ad részükre. Ma senki nem jött be,
hogy behozta volna a büntetőcédulát, amelyen rajta van annak a rendőrnek a neve, aki azt
mondta nekik hogy menjenek el.
Erdélyi Imre KMB: Elmondta, hogy azt tudja, hogy büntetés történt. Jelen vannak esténként
is. Ha valaki bármi olyanról tud, akkor telefonáljon neki.
Pleizer Lajos képviselő, iskolaigazgató: Elmondta, hogy tulajdonképpen amit Erdélyi Imre
elmondott, azt mindannyian tudják. Arra kíváncsi, hogy a rendőrség utánajár-e annak, hogy ki
vagy kik azok a személyek, akik rájátszanak erre a helyzetre, ami van, és ami lakótársainkat
hergelik, mert itt erről van szó. Akik ha, említette, hogy van olyan jóember, aki a látókörében
van a rendőrségnek, hogy ki mozgatta az álhírt, ki a rémhír terjesztő, esetleg milyen
szándékkal teszi ezt, mit akar elérni, vagy mit akarnak azok elérni, esetleg az ilyen embert
mozgatják. A gyerekek nap, mint nap elmondják, hogy mi történt előző éjjel, hol volt a
virrasztás. Akiket elvittek gyerekeket vissza fognak jönni, fognak hozni megint híreket,
információkat, félinformációkat, álhíreket. Az, hogy a rendőrség jelen van a faluban és nagy
számban vannak, mindenki egyértelműen örül. Itt valakik hülyét csinálnak a rendőrökből, erre
a rendőrségnek nyilvánvalóan minden egyes telefonra, bejelentésre reagálni kell. De gondolja,
hogy a rendőrségnek, vagy más egyéb szolgálatoknak is az lenne a dolga, hogy azokat az
embereket fogják meg, szűrjék ki, aki a romák 98 %-át rettegésben tartják. Nem mernek
hazamenni, a gyerekeiket nem merik otthon tartani. Azt kellene elérni, hogy tényleg van
olyan, aki hozza a hírt, azonnal vonja ki a forgalomból, mielőtt nagyobb baj nem lesz. A
romákat pedig nyugtassák meg.
Erdélyi Imre KMB: Elmondta, hogy nincs rá bizonyíték, hogy ki a rémhírterjesztő. Beszélt
ezekkel az emberekkel, nyugtatta őket. Konkrétan nem történik semmi, csak félnek, hogy
megverik őket, alapja nem sok minden van ennek.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta a romáknak, hogy gondolják végig, hogy
amikor Pátkán történtek az események, akkor sem történt Sárosdon semmi. Ezt ők is
elismerték. Tavaly azzal jöttek be, hogy jön a Magyar Gárda Sárosdra. Ez sem volt igaz. Attól
a gyerekek meg az egész család nyugodtan aludhat, ha úgy gondolják, hogy valaki veszélyben
van, legyen őrség.
Erdélyi Imre KMB: Elmondta, hogy a Homoksoron nem tudnak úgy elmenni, hogy ne
vegyék őket észre, és ez régebben is így volt.
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a hisztéria a múlt héten kedden kezdődött el,
azóta virrasztanak. Azt mondják, hogy jönni fognak és megölnek bennünket március 15-én.
Nyugtatták őket egész héten, és szerdán a rendőrök azt mondták, hogy menjenek egy helyre,
vigyázzanak magukra, mert ők nem tudják megvédeni őket. Össze is pakoltak, mert őket nem
védi meg senki, el is mentek. Tegnap volt, aki visszajött. Senki sem szeretne szerepelni az
RTL Klubon olyan bűnért, amit nem is követtek el. Azt mondták a romák, hogy felgyújtották
körülöttük az erdőt, holott meggyulladt, azért volt a tűz és voltak kint a tűzoltók.
Erdélyi Imre KMB: Elmondta, hogy valószínűleg a favágók ott dolgoztak, és ők tüzeltek.
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Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy ez valahol, valakitől elindult, erre kialakult a
pánik. Ki kell szűrni azokat az elemeket, akik ezeket a felbujtásokat elkövetik. Ha hagyják,
hogy őket így befolyásolják, hogy ellenségek legyenek, akkor ebből tényleg nagy probléma
lehet.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy már előbb kezdődött a gond. A veszprémi
eset óta félnek.
Kovács Tibor Orbán képviselő, a Polgárőrség elnöke: Elmondta, hogy pénteken és kedden
volt szolgálatban, fekete autót nem találtak.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy 1-2-3 felbújtóról lehet szó, akik ebből erőt
kovácsolnak, de erre bizonyíték nincs. Az a kérésük, hogy ezt tolmácsolja az illetékeseknek
Erdélyi Imre.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, egyelőre örül neki, hogy van egy vélt félelem és ezzel
be is fejeződik az ügy. Azoknak az embereknek a félelmeivel senki nem foglalkozott, akiket
tavaly vagy előtte „meglátogattak” és szerencsére csak a vagyonát vitték el. Az is érdemelt
volna ekkora hangsúlyt, mint ez az állapot.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy egy Komáromi utcai lakos legalább
5 bejelentést tett a rendőrség felé, mert bedobálták az ablakait. A romáknak elmondta, hogy
aki nem tett olyant, amit nem szabad, aki nincs az alvilággal kapcsolatban, annak nem kell
félni.
Horváth Gábor József képviselő: Kérte, hogy március 15-e mellett ne menjenek el szó
nélkül. Nem a sárosdi emberek, hanem valakik mégis tesznek valamit, hogy azt mondják,
hogy a sárosdiak mégis bántották a cigányokat. Ha van rá lehetőség, akkor erősített szolgálat
legyen március 15-én.
Erdélyi Imre KMB: Elmondta, hogy egyébként is lesz erősített szolgálat március 15-én.
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy nem azt mondja, hogy nem voltak olyan
cselekmények, amelyek elítélendők. Ha az erőszakot még tovább szítják, akkor elkezdődik,
hogy én is ütök és a másik is, és ez nem vezet jóra. Mindenkit megért, akitől eltulajdonítottak
valamit.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy ez a rendőri jelenlét jót tett Sárosdnak.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a testület azt kéri a rendőrségtől,
hogy nézzenek utána, hogy ki terjeszti ezeket a rémhíreket és március 15-én fokozottabb
jelenlét legyen. Kérte Erdélyi Imrét, hogy ezt továbbítsa, és holnap beszélni fog a kapitány
úrral.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a drogeladás intenzívebbé vált Sárosdon, egyre több
helyről lehet ezt hallani. Vagy ezek miatt az események miatt, vagy ezektől függetlenül.
Olyanok is árusítanak, akik eddig még nem. Megkérdezte, hogy tud erről a rendőrség?
Erdélyi Imre KMB: Válaszolt, hogy erről nem hallott.

13
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a kapitány úr közvetlen
elérhetőségét mindenki tudja, az ilyeneket jelezni kell felé. Megköszönte Erdély Imrének a
tájékoztatást.
Lehotainé Kovács Klára polgármester azt javasolta, hogy kérjék meg a kapitány urat, hogy
március 15.-e körül fokozottabb rendőri jelenlét legyen, őrizzék meg a közbiztonságot.
Erdélyi Imre KMB 19 órakor távozott az ülésről.
Vagyonbiztosításra ajánlat kérés
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Decsi Mihály a CHT Biztosítási
Alkusz és Tanácsadó Kft képviseletében kereste meg a testületet. Kellene foglalkozni a
biztosításuk megújításával. Vagy úgy dönt a testület, hogy kérnek több biztosítótól ajánlatot,
vagy megbízza ezt az alkusz céget azzal, hogy az önkormányzati vagyonbiztosításra hozzon
árajánlatokat. Átadta a szót Decsi Mihálynak.
Decsi Mihály biztosítási alkusz: Elmondta, hogy 1992-ben alakult a budapesti székhelyű
cégük, a közép-dunántúli irodáját 2000. óta vezeti. A biztosítási alkusz a biztosítóktól
független szakmai cég. Jogállásuk az, hogy az őket megbízó ügyfeleket képviseljék a
biztosítóval szemben. Amennyiben az önkormányzat is megbíz bennünket, akkor átnézik
szakmai szempontból a szerződéseket, és amennyiben szükséges, a biztosítótársaságokat
azonos elvek, irányok mentén megversenyeztetik és készítenek egy javaslatot az
önkormányzatnak. A szerződés aláírója a megbízó partner. Biztosítási eseménykor is, a jog
erejénél fogva is, képviselik a megbízót a biztosítóval szemben. Díjmentes a szolgáltatásuk.
Minden biztosítási díj tartalékába bele van építve egy díjrész. Az adott biztosítótársaságtól
kapnak egy költségtérítést. Szakmailag felelnek, ha nem megfelelő tanácsot adnak, és kézzel
fogható anyagi kára keletkezik a megbízó partnernek.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a jelenlegi biztosításukat 2002-ben
kötötték, akkor is egy alkusz cégen keresztül, ami már nem működik. Amikor káresemény
történt, mindig elmondták, hogy a biztosításaink nem megfelelő árszinten vannak, és történtek
beruházások is. Korábban abban egyeztek meg, hogy kellene kérni ajánlatokat. Május 1-el
van a fordulópont, és máskor nem tehető meg a szerződés felmondása. Megköszönte a
tájékoztatást. Kérte a képviselőket, hogy gondolják végig, és az egyebek napirendi pontnál
visszatérnek rá.
Decsi Mihály biztosítási alkusz 19 óra 15 perckor távozott az ülésről.
2.
Tájékoztató a Képviselő-testület bizottságainak 2008. évi munkájáról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 3 bizottságnak a beszámolóját
kapták meg. Ezek a Kisbíróban is megjelennek. Végh László a Művelődési Bizottság elnöke
szóban ad tájékoztatást, és az anyagot mellékeli a jegyzőkönyvhöz.
Végh László a Művelődési Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottságnak 5 képviselő a
tagja, 5 külsős tag van, és egy tanácskozási joggal meghívott személy van. 70-80 %-os a
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részvételi arány. Hivatalosan 3 ülést tartott a bizottság, de nem hivatalosan többször
összeültek. A bizottság tagjai szinte napi kapcsolatban voltak a feladatok végrehajtásának
érdekében. A Művelődési Ház, a könyvtár beszámolóját, illetve a Sárosd Napok tervezetét
beszélték meg és határozatot is hoztak a testület felé. A második ülésen fontosabb döntéseket
hoztak meg a Sárosd Napokkal kapcsolatban. A júniusi ülésen az iskola és óvoda
beszámolóját tárgyalták meg, valamint az intézmények társulását és a Sárosd Napokat.
Innentől kezdve meghatározta a bizottság tevékenységét az önkormányzat anyagi helyzete.
Nem volt pénzük a mikulás és a karácsonyi ünnepség megszervezésére. Úgy értékeli, hogyha
nem is olyan nagy számban, nem is olyan sokszor ülésezett a bizottság, de amikor kellett, a
bizottság tagjait el lehetett érni. Mindig készek voltak a segítség nyújtásban. Lehetne jobban,
aktívabban csinálni, de egy átlagosnak mondható évet mondhatnak maguk mögött. Az idei
Sárosd Napokról sem beszéltek még, nem is hívtak össze hivatalos ülést és úgy néz ki, hogy
az idén is pályázat révén meg tudják valósítani. Megköszönte mindenkinek, aki bármilyen
módon segítette a bizottságot. Az elkövetkezendőkben is megpróbálják tenni a munkájukat.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az elkövetkezendő egy-két hétben
jó lenne, ha a bizottság összeülne, mert a pályázaton kívüli dolgokat most is meg kellene
szervezni a Sárosd Napokra. Ha ez a pályázat mégsem nyertes, akkor mit tesznek, azt is meg
kell beszélni.
Takács Istvánné a Szociális Bizottság elnöke: Ismertette a beszámolót.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy tiszténél fogva is üléseznie kell a
Szociális Bizottságnak. A legaktívabb bizottság volt tavaly a Szociális Bizottság, akár a
határozatképességet nézik.
Mrázik Sándor az Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy nincs kiegészítenivalója az
írásos beszámolóhoz.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság beszámolóját
megkapták. Az elnök asszony betegség miatt nem tud részt venni az ülésen. Amikor
pénzügyekkel kapcsolatos feladatok voltak, akkor a bizottság megtette a kötelezettségét, de
volt olyan is, amikor határozatképtelen volt a bizottság. A képviselő-testületi üléseken való
megjelenésről egy statisztikát mellékeltek, ami a Kisbíróban is megjelenik. A lehetőségükhöz
képest minden képviselő tisztességgel helytállt. Ha valakit a munkája szólít, nyilvánvaló nem
tud minden ülésen részt venni. Javasolta a bizottságok beszámolójának elfogadását, és kérik,
hogy a következő testületi ülésre pótolja a Településfejlesztési Bizottság a beszámolóját, és
köszönik a bizottságok 2008. évi munkáját.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének
35/2009 (III. 12.) számú
Határozata
Beszámoló a bizottságok munkájáról

15

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
bizottságok 2008. évi munkájáról szóló beszámolót, kérik a
Településfejlesztési Bizottságot, hogy beszámolójukat a következő testületi
ülésre pótolják. Megköszönik a bizottságok munkáját.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Telek László (bizottsági beszámoló pótlásáért)
Határidő: következő Kt. ülés
3.
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki
megkapta. Az ősz folyamán elég nehéz körülmények között zajlott a felújítás miatt az élet. A
különböző előadóknál nem lett megemlítve, hogy esetleg a bizottságok munkáját segíti az
illető, ezzel érdemes lenne kiegészíteni a beszámolót. Gyakorlatilag minden köztisztviselőnek
jut egy bizottság. Ebben az évben szeretné kérni a határidők betartásának rendszeres
ellenőrzését. Általában határidőre elvégződnek, megválaszolásra kerülnek az egyes iratok,
mégis úgy látja, hogy van olyan eset, több is, amikor nem határidőre, hanem másfél év múlva
kerül egy határozat meghozatalra. A halmozottan hátrányos gyerekek nyilvántartása
érdekében amikor a szülő beadja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet,
nyilatkozatot kell velük aláíratni. Ennek egyre nagyobb jelentősége lesz és nem mindegy,
hogy nyilván tudják-e tartani vagy nem. Vannak olyan jogszabályok, amelyek későn kerülnek
felismerésre és ebből már volt probléma. Év közben változott jogszabály és decemberben
jöttek rá, hogy nem a polgármesternek, hanem a jegyzőnek kell aláírni. Amiből esetleg a
későbbiekben problémák lehetnek, arra oda kellene figyelni. A 7. oldalon ahol a gazdálkodási
előadóknak a feladatköre van leírva, ott fel van sorolva, hogy milyen pályázatok
elszámolásában ki hogyan vesz részt. Az útfelújítási pályázatban van elkülönített bérjellegű
kifizetés, tehát heti 4 óra és annak megfelelő bér be van állítva a pályázatba. A pluszmunka
gyakorlatilag díjazásra kerül. Az igaz, hogy sem az akadálymentesítési pályázatoknál, sem a
Leaderes pályázatoknál nincs plusz juttatás. A hivatal dolgozói közül az elmúlt évben az
alapbérén és kötelező juttatáson kívül senki nem kapott semmilyen címszó alatt plusszot.
Szeretné, ha az idén legalább az évi háromszori 7000 Ft körüli összeget ki tudnánk adni, mert
úgy gondolja, hogy a tavalyi munkájuk alapján érdemes lenne legalább ezt a
minimumjuttatást biztosítani a hivatal dolgozóinak.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy minden egyes kolléganővel egyeztetett, a
közreműködésükkel készült a beszámoló rájuk vonatkozó része. A bizottsági munkát
szándékosan nem írta le. Úgy gondolta, hogy minden képviselő tudja, hogy kik a bizottsági
referensek. Akkor még nem látta a bizottsági beszámolókat amikor írta a hivatal beszámolóját
és nem tudta, hogy abban szerepelnek-e a kollégák. Amelyik bizottság többet ülésezik, ott
nyilván nagyobb a leterheltség. A tavalyi év valóban nem hétköznapi év volt, nemcsak a
felújítás miatt. Az idén jó körülmények között, viszonylag kiszámítható éves munkarenddel
tudnak dolgozni. Nagyobb figyelmet fog fordítani, sokkal pontosabban meg fogja követelni a
határidőket. A tavalyi II. félévtől, augusztustól voltak csúszások, hátralékok, amit talán
évvégére le tudtak dolgozni. Nemcsak a beruházás miatt, magunkban is van természetesen
hiba, igyekeznek minél kevésbé ezekbe a hibákba beleesni. Nyilván erre még nagyobb
hangsúlyt kell fektetni. A Magyar Közlönyt takarékossági okokból lemondták. Sajnos sokkal
nagyobb az időigénye az interneten való megnézésének.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy minden számítógép internetezésre
alkalmas.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ez 2009-ben valósult meg. Tényleg nagyon jók
lettek a körülmények, de nem túloz, a számítógéppark nagyon siralmas. 6-7-8 éves gépeket
használnak. Vagy pályázattal, vagy későbbi forrásból venni kellene új gépeket. A pályázatok
elszámolása nagyon sok energiát, időt igényel. Minden pályázatot el tudtak számolni, és
inkább hosszabb idő után hozzájutott az önkormányzat az őt megillető támogatáshoz. Valóban
nem írta bele, hogy nem kapott senki semmiféle juttatást. Érzékelhető - ez nem sárosdi
probléma és nem a testület vagy az önkormányzat tehet róla - hogy egy II. besorolású
köztisztviselő nettó 10-15 E Ft-tal keres többet, mint egy közmunkás, vagy egy segélyezett. A
II. félévben a kollégák kitartottak. Az ügyfeleket is fogadták a felújítás alatt is. Amennyiben
az önkormányzat, a testület lehetőséget talál arra, hogy csekély mértékben, de elismerje a
köztisztviselők munkáját, azt megköszönné. Tavaly nagyon hangsúlyos volt a
szabálysértésekkel kapcsolatos ügyintézés, sokkal nagyobb bírságokat szabtak ki. A behajtott
bírság a tavalyelőtt kiszabott bírságnak a kétszerese. Nem könnyű, eredményt nem nagyon
lehet vele elérni, a szabálysértések zöme igazolatlan iskolai mulasztás volt. A beruházás
befejezése óta az ügyfélfogadás beállt, igaz ehhez kellett az is, hogy határozottabbak lettek. A
pénzügyi helyzet sem olyan, és a sok jogszabály változott, tehát lesz mit tenniük. A hantosi
testületnek június 30-ig van lehetősége a körjegyzőség felmondására, majd meglátják, hogy
döntenek-e ebben. A hivatal munkáját effektív nem fogják befolyásolni, a hantosiak is végzik
a saját munkájukat és mi is.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az adóértesítő ki lett küldve, amit ma kapott
kézhez, és aminek a fizetési határideje 16-a.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a fizetési határidő a kézhezvételtől
számított 15 nap. Az értesítő egy sablonszöveg. Késve érkezett meg a program.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy teljesen jogos az észrevétel. Nem a hivatal volt
lassú, az okmányiroda az adatállományt nagyon későn bocsátotta a rendelkezésünkre. A
kolléganő nagy elánnal készítette az értesítőket az adatok megérkezése után. Elkészült az
anyag de egy kézbesítő van, korábban a közmunkások besegítettek, és most jelenleg nincs
közmunkás és a gondnok megbetegedett. Ketten kézbesítették az értesítőket. Nem fog
pótlékot kapni senki, ha a kézhezvételtől számított 15 napon belül megtörténik a befizetés.
Jelezni fogják az okmányiroda felé a problémát. Ez nemcsak Sárosdot érinti.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy tavaly megfogalmazták a munkaértekezletek
tartását, de nem látja az írásos beszámolóban. Megkérdezte, hogy voltak-e
munkaértekezletek?
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy az év első felében nem. A II. félévben olyan
körülmények voltak, hogy fizikailag sem tudtak volna tartani munkaértekezletet. Egy-két
megbeszélés volt. Nyugodtabb körülmények között az idén pótolják.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a beszámolóban szerepel, hogy a köztisztviselői
napot nem tudták megtartani. Túlmunka kifizetésére nincs lehetőség, a túlmunkáért adott
szabadnapban kisrészt ki tudták venni. Az irányított szabadságról el kellene gondolkodnia a
testületnek, nyilván a hivatal elképzelése szerint. A továbbképzéseknél nem szerepel, hogy
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milyenek voltak. Ha a község vagy a hivatal érdekeit szolgálja, akkor azon részt kell venni,
még ha pénzbe is kerül. Többször hivatkozik a beszámolóban a jegyző arra, hogy ő a helyi
választási iroda vezetője. A választás egy ekkora rutinnal rendelkező csapatnak nem lehet
ekkor probléma. Van egy olyan érzése, hogy egy kicsit erre hivatkozik. Ez egy elsőszámú
vezetőnek nem jelenthet problémát. Minden egyes beszámolóban ezt érzi. A 9. oldalon a
külső kapcsolatok résznél az szerepel, hogy sajnos a kistérségi jegyzői kollégium nem
működik, annak előnyeit nem tudjuk kihasználni. Fontosnak tartja a köztisztviselői napot,
még ha pénz nincs is rá. Ha ez nehezen megy, akkor akár képviselői segítséggel meg lehet
tartani. A kollégák készségesek, segítőkészek. Ha nincs módjukban túlórát, illetve
pluszmunkát fizetni, akkor erre igenis szánjanak energiát. Ha megsértődnek, az egy belső ügy,
oldja meg a hivatal vezetője.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy jogszabályok szerint lehet igazgatási szünetet
elrendelni, de a kormánynak ajánlást kellene tenni. De egyik évben sem tett ajánlást az
időszakra vonatkozóan. Felhívta az Államigazgatási Hivatalt ezzel kapcsolatban. Arról
tájékoztatták, hogy nem igazán jelölhet ki a testület időszakot, mert arra ajánlás kell.
Dönthetnek igazgatási szünetről, de az ügyintézési határidők nem változnak, az az idő is
beleszámít. Tavaly viszonylag kevés továbbképzésen voltak, mert keveset hirdettek meg. Az
illetékes kolléganő mindig ment a szakterületével kapcsolatos továbbképzésre. A
választásokkal kapcsolatos résszel nem az volt a szándék, hogy azért nem tudott a hivatal
dolgozni, mert volt népszavazás. Választásokat nem lehet rutinból csinálni, mert minden
választásnál vannak eltérések. 3-4 hónap az intenzív előkészület. Véleménye szerint
túlbonyolítják, pl. a jelentéseket. A megyében 7 kistérség van, és 4-5 jegyzői kollégium
működik. A munkaszervezet munkáját segítené, könnyítené. A kistérségi székhely jegyzője
koordinálja általában a kollégiumot.
Próbálta megszervezni a köztisztviselői napot. Július 1. a köztisztviselői nap, ami törvény
szerint munkaszüneti nap. A munkáltató hatalmi szóval senkinek nem mondhatja, hogy ezen
részt kell venni, nem is szerencsés ha a többség úgy akarja, ez nem pénz kérdés, hogy olyan
program legyen ahol mindegyikük jól érzi magát.
Pribék Ferenc képviselő 19 óra 30 perckor távozott az ülésről.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a korábbi években a köztisztviselői
napon próbáltak programot szervezni, de nem sikerült. 2008-ban nem az anyagi helyzet miatt
maradt el a köszöntés, ezt korábban sem önkormányzati forrásból fedezték!
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a Hantosiak megkerestek bennünket, felajánlották,
hogy szervezzünk bármilyen közös programot. Megkérdezte a kolléganőket, nem volt
fogadókészség részükről.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy jónak ítélik meg, hogy nem akarnak részt venni a
kolléganők a köztisztviselői napon? ésjól van ez így?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a köztisztviselői törvény nem ismer
túlórát, hanem le lehet csúsztatni. Van, aki ezt meg is teszi másnap, és van, aki nem, mert
dolga van. ÁFA-val és egyéb pénzügyekkel, adóügyekkel kapcsolatos továbbképzést nem
szervez az Államigazgatási Hivatal, pedig szükség lenne rá. Más szervezetek szerveznek elég
magas áron ilyen jellegű továbbképzést, de nem az államigazgatási szférának.
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Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy ez nem szerencsés dolog. Ezt a jegyzőnek szóvá
kell tenni az Államigazgatási Hivatalnak.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az önkormányzati pénzügyekkel a Magyar
Államkincstár foglalkozik.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy akkor az illetékes hatóság felé kell jelezni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Javasolta a beszámoló elfogadását azzal,
hogy a jogszabályok követésére, illetve a határidők pontos betartására fordítsanak nagyobb
figyelmet, elsősorban a jegyzőtől kéri.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének
36/2009 (III. 12.) számú
Határozata
A Polgármesteri Hivatal beszámolójáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról szóló beszámolót. Kérik, hogy a
jogszabályok követésére nagyobb hangsúlyt fektessenek, és a határidőket
pontosabban tartsák be.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Dosztály Csaba jegyző
Határidő: azonnal, folyamatos
4.
Beszámoló a 2008. évi teljesítménykövetelmények megvalósulásáról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ebben a beszámolóban szerepel,
hogy anyagi okok miatt maradt el a köztisztviselői nap. Kérte, hogy ezt húzzák ki a
beszámolóból. A pedagógusnapot sem az önkormányzat költségvetéséből finanszírozzák és
ezt sem abból fedezték volna.
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Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte a Kiemelt céloknál az 1. pontban mit jelent az,
hogy a pályázatok figyelésén még van javítani való?
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy interneten kellene keresni, és a minisztériumok
honlapját kellene folyamatosan figyelemmel kísérni. Van ennek eredménye, több időt kell
ezzel foglalkozni. Egyébként elárasztanak bennünket mindenféle ajánlásokkal, a kistérség is
küldi folyamatosan a pályázati lehetőségeket. Ezeket kell szelektálni, hogy mi vonatkozik az
önkormányzatra, mire lenne érdemes pályázni. Mindenen lehet javítani, nagyon sok
információ folyik be. Azt gondolja, hogy az önkormányzat a pályázati lehetőségeket nagyon
jól kihasználja. Még jobban, célirányosan kell figyelni a pályázatokat.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a pályázatfigyelés gyakorlatilag
nem működik. Le kellene osztani a minisztériumokat a kolléganők között, hogy figyeljék az
ott megjelent pályázatokat. A nagy pályázatokról értesítenek bennünket. A kistérség tudja,
hogy milyen feladatokat tűztünk ki magunk elé és küldik, ha olyan pályázati lehetőség van.
Az Általános céloknál a 6. pontban szereplő fenntartói irányításban, ellenőrzésben
közreműködtünk részt kihagyná, mert a belső ellenőrzésen kívül nincs, nem működik más
ellenőrzés.!Minden évben kockázatértékelést kellene végezni. A 15. pontban az szerepel,
hogy az önkormányzatot érinti jogszabályok figyelemmel vannak kísérve, ez nem igaz. Volt
már amikor Takács Istvánné képviselő hívta fel a figyelmet jogszabályváltozásra, és tavaly
volt olyan, hogy júliustól változott a jogszabály és nem a polgármester, hanem a jegyző
hatáskörébe került át a feladat, és év végén vették észre. A határidőkre is jobban oda kell
figyelni, az is szerepel a célok között. Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Javasolta a beszámoló elfogadását azzal,
hogy nagyobb hangsúlyt kell fordítani a saját magunk által végzett belső ellenőrzésre és a
jogszabályok követésére, a határidők betartására. Jó lenne, ha év végén minden köztisztviselő
írásban értékelésre kerülne. Szavazás a 2008. évi teljesítménykövetelmények
megvalósulásáról szóló beszámolóról.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
7 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül
1 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2009 (III. 12.) számú
Határozata
A 2008. évi teljesítménykövetelmények megvalósulásáról szóló beszámolóról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
2008. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények megvalósulásáról szóló
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beszámolót. Nagyobb hangsúlyt kell fordítani a belső ellenőrzésre,
jogszabályok követésére, határidők betartására.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Dosztály Csaba jegyző
Határidő: azonnal
5.
Közbeszerzési terv elfogadása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy be kell terjeszteni lehetőleg április
15-ig a közbeszerzési tervet. Jelenleg egy közbeszerzésről tudnak ebben az évben, a
tornaterem építésével kapcsolatban. A közbeszerzési szabályzatban az szerepel, hogy a
testületnek kell jóváhagyni a kiírást is. Mai tájékoztatás alapján az igényelt teljesítési határidőt
2010. április 30-ra át kell írni. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a közbeszerzési tervet.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2009 (III. 12.) számú
H a t ár o z a t a
Közbeszerzési tervről
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét, az előterjesztés szerint.
Felelős: Dosztály Csaba jegyző
Határidő: folyamatos
(A Közbeszerzési Terv a jegyzőkönyv mellékletében található.)
6.
Közfoglalkoztatási terv elfogadása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a szociális törvény változása miatt
foglalkoztatni kell a rendszeres segélyben részesülőket. 6 fő van, akik 55 év felett vannak és
általában betegségeik is vannak. Van, aki most tölti be az 55. évet, és van, akinek orvosi
igazolása van a különböző betegségeiről, velük nem számoltak. A 35 éven aluliak közül
kettőnek nincs meg a 8 általános iskolája, de ők csak 5 osztály végeztek el, ezért nem kell
nekik tanulniuk, mert csak a 7., 8. osztályt lehet elvégezni. Ma kaptak egy kiegészítést arról,
hogy hány főt, hány órában fognak foglalkoztatnak. 1 fő az iskolai portán lenne. 1 fő lenne a
hivatalnál a recepción és egyéb feladatokat látna el. Itt középfokú bért terveztek be, a többinél

21
minimálbért. Plusz pénzt nem kell az önkormányzatnak hozzátenni, de a munkaeszközt és az
anyagot biztosítani kell. Ha ezt a 37 főt be tudják rendesen vonni a munkába, akkor látszani
fog a település küllemén.
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy ez a foglalkoztatás a kórházban is megindult, és
ha 3 hónapnál tovább foglalkoztatnak valakit, akkor már nem a minimálbért kapják.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a törvény 90 munkanapot ír elő. Ha
ezt a tervet elfogadja a munkaügyi központ, akkor felső határa nincs a foglalkoztatási
keretnek.
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a meglévő, és a későbbiekben beszerzésre
kerülő eszközök használatával megvan, hogy kit bíznak meg?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy megnézték kik alkalmasak ilyen
feladatra.
Pleizer Lajos képviselő: Megkérdezte, hogy a hivatali recepciósnak milyen munkát szántak?
Felvesznek valakit 6 vagy 8 órában, az ügyfélfogadási időn kívül mit fog csinálni?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy ügyfélfogadás minden nap van 812-ig, szerdán pedig 8-16-ig. Ezen kívül besegít a postázásba, a közfoglalkoztatásra kikéri a
személyeket a munkaügyi központból. A szociális területen rengeteg adminisztráció van.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy korábban csökkentették a hivatal létszámát.
Megkérdezte, hogy ebből nem lesz probléma?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy lejár júniusban a két év, és ha a
testület úgy dönt, akkor be is tölthető az álláshely. Nem lesz probléma, mert közmunkásként
alkalmazzák a munkatársat, köztisztviselői munkát nem fog végezni.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, jó, hogy ennyien fognak dolgozni, de nézzék meg a
költségvonzatát is.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy sok olyan munka van, amit el kell
végezni mindenképpen, és a foglalkoztatottak el tudják végezni, és nem kell külön munkadíjat
fizetni.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy csodákat nem lehet várni.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogyha nem végzik a munkát megfelelően, akkor
szankciót kell alkalmazni. Ha nem várható semmi, akkor nem kell nekikezdeni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a rendszeres szociális segély 20 %át az önkormányzat fizeti. Ha behívják dolgozni, akkor 6 E Ft-ba kerül az önkormányzatnak,
így megmarad 4 E Ft.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a foglalkoztatáshoz kellene rendelni pénzt az
eszközökre, anyagokra.
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Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ez a táblázat a jelenleg tartós munkanélküliekről
szól. A nagyobb elbocsátások kapcsán az év második felére jobban képzett személyek is
várhatók. Ha ez a gazdasági helyzet romlik, akkor módosítani kell a tervet.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a szociális kerekasztal is elfogadta
a tervet. Tagja a polgármester, a védőnők, a gyermekorvos, és az iskola és óvoda delegálhat.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy megalakult a szociális kerekasztal és a
polgármestert választották elnöknek.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a közfoglalkoztatási
tervet.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2009 (III. 12.) számú
H a t ár o z a t a
A 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét, az előterjesztés szerint.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
(A Közfoglalkoztatási Terv a jegyzőkönyv mellékletében található.)
7.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Sportklub támogatása biztosítva
lett, február 23-án át lett utalva a kért 300 E Ft. A tornaterem kiviteli tervei meg vannak
rendelve, folyamatban van, illetve a közbeszerzés is meg lett rendelve. A védőnői körzet
módosítása is meg lett küldve az illetékes hatóságnak.
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte a 15-16/2009 (I. 22.) sz. határozattal
kapcsolatban, hogy mit takar a visszafizetés?
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Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy egy Arany János Tehetséggondozó Program
keretében kapott támogatás visszafizetését jelenti. Megkereste az érintett, miután értesítve lett
a visszafizetésről, és szóban közölte, hogy nem hajlandó visszafizetni. Jelenleg adatkérés van
folyamatban a munkahelyéről.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?
Nem volt. Szavazásra tette fel a jelentést.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2009 (III. 12.) számú
Határozata
A lejárt határidejű határozatokról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős: Dosztály Csaba jegyző
Határidő: azonnal
8.
Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy március végén lejár a 30 M Ft-os
folyószámla hitel, ezért ennek megújítása szükséges. Szerepel a költségvetésben is. Ugyanazt
a négy ingatlant fogják felajánlani, amit a többi hitelnél is: Fő u. 15., hrsz.: 42/1; Szabadság
tér 5., hrsz.: 53/3; Dózsa Gy. u. 5., hrsz.: 506; Hantosi u. 9., hrsz.: 863 Megkérdezte, hogy
ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. szavazásra tette
fel a folyószámla hitel megújítását.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2009 (III. 12.) számú
Határozata
Hitelfelvételről
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Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 30.000.000,Ft (azaz harmincmillió forint) összegű működési célú folyószámlahitel
felvételéről az OTP Bank Nyrt-től. A hitel lejárata 1 év.
Az önkormányzat képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel
futamideje alatt az éves költségvetések összeállításakor a felvett hitelt és
járulékait az önkormányzat minden más fejlesztési kiadást megelőzően
betervezi és jóváhagyja, és a hitelt legkésőbb a lejáratkor visszafizeti.
A következő önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlanokat ajánlják
fel biztosítéknak (ingatlanfedezetnek):
- Sárosd, Fő u. 15.
hrsz.: 42/1
- Sárosd, Szabadság tér 5. hrsz.: 53/3
- Sárosd, Dózsa Gy. u. 5. hrsz.: 506
- Sárosd, Hantosi u. 9.
hrsz.: 863
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - jegyző ellenjegyzésével
történő - kötelezettségvállalásra.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Dosztály Csaba jegyző
Határidő: 2009. március 31.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a falunapi pályázat beadásra került.
A héten a gyógyszertár létesítésével kapcsolatban voltak megnézni a Szabadság tér 5. sz. alatti
épületet. A gyógyszertár épületének akadálymentesnek kell lenni és legalább 86 m2
alapterületűnek. Nem igazán nyerte meg a tetszésüket, mert elég nagy átalakításra lenne
szükség. Megkérdezték, hogy el adná-e az önkormányzat az épületet, vagy a bérleti díjba
beszámítanák-e az átalakítás költségét? Azt válaszolta, hogy jelenleg nincs kijelölve
értékesítésre az ingatlan, és az átalakítási költségek beszámításáról a testület dönt. A
gyógyszertári szerződés felbontása nem lehetséges. Nagyon elégedetlenek a község lakói a
gyógyszertárral, valamerre mozdulni kellene.
A gázszolgáltatást is liberalizálják. 5-8 %-kal adná olcsóbban a gázt más szolgáltató, de ők is
Ukrajnán keresztül szerzik be a gázt. Javasolta, hogy kérjenek árajánlatot.
Adtak be korábban a két akadálymentesítési pályázat önrészére pályázatot. Az II. orvosi
rendelő akadálymentesítésének önrészére nyertek támogatást, kb. 200 E Ft-ot. Mindkét
pályázathoz minden hiánypótlást beküldtek. Ma érkezett az értesítés, hogy a pályázatok
lezárását elfogadták.
Az útfelújítási pályázat pótmunkáira újabb kiegészítést kértek. Kifogásolták, hogy miért nem
kértek három árajánlatot. A közbeszerzést lebonyolító cég leírta a szakvéleményét. Március
16-ig meg kellene kötni a szerződést a Magyar Aszfalt Kft-vel, egyébként érvénytelenné válik
a közbeszerzés, mert lejár a határidő.
A Megyei Közgyűlés tájékoztatott bennünket, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatnál az általunk támogatott 4 főnek 4500 Ft támogatást biztosítanak. Egy fő
kapott 1500 Ft-ot, a többiek 1000 Ft-ot.
A tornaterem építésének műszaki ellenőréről az előző testületi ülésen nem döntöttek. A
közbeszerzési eljárás során részt kellene vennie a tárgyalásokon. A Novi Art Építész Stúdió
Bt. ajánlat a legkedvezőbb, a bekerülési költség 1 %-áért vállalja és mindhárom szakterület
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műszaki ellenőrzését biztosítja a cég. Referenciának a seregélyesi iskola felújítását adta.
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem
volt. Szavazásra tette fel a Novi Art Építész Stúdió Bt. ajánlatának elfogadását.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
6 igen szavazattal
1 ellenszavazattal
1 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2009 (III. 12.) számú
H a t ár o z a t a
Tornaterem műszaki ellenőrzéséről
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
tornaterem építésérének műszaki ellenőrzésére a Novi Art Építész Stúdió Bt.
árajánlatát. A műszaki ellenőrzés vállalkozói díja: a kivitelezési költség 1%-a,
bruttó 1.999.200.-Ft.
Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
9.
Egyebek
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a rendőrség megszüntette a
nyomozást a temetőben kivágott három ezüstfenyő ügyében.
Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére írtak ki pályázatot,
március 27. a beadási határidő. 20 M Ft-ra lehet pályázni, 20 % az önrész. Javasolta, hogy
adjanak be pályázatot az óvodának a felújítására. A hőszigetelés és a nyílászárók cseréje
megvalósítható lenne. Ezen munkákra és a tetőcserére korában 40 M Ft-os ajánlatot adtak. A
tetőcsere lenne a fontosabb, kellene kérni most is ajánlatot. Seregélyes fogja beadni a
pályázatot, de az önrészt nekünk kell biztosítani. Javasolta, hogy biztosítsák a pályázathoz az
5 M Ft önrészt, és a felsoroltakból amit lehet, tegyék bele a pályázatba.
Pleizer Lajos képviselő: Javasolt, hogy adják be a pályázatot.
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy adják be a pályázatot. Mindenképpen a tetővel
kellene kezdeni a felújítást.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy az óvoda
felújítására beadandó pályázathoz biztosítják az 5 M Ft önrészt.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2009 (III. 12.) számú
H a t ár o z a t a
Óvoda felújítására pályázat önrész biztosításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a
Napraforgó Művészeti Modell Tagóvoda felújítására a Bölcsődék és
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, valamint közösségi
buszok beszerzése támogatás igénybevételére beadandó pályázathoz, a
szükséges 5 M Ft önrészt.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: 2009. március 27.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Lengyel Zoltán országgyűlési
képviselő levelét mindenki megkapta a génmanipulált vetőmagokkal kapcsolatban. Az EU
levette a napirendről ezt a témát, de senki nem akar génkezelt gabonát.
A véleménybank megkeresését is megkapta mindenki, amit támogat.
A Farkas Gyula Napokon a szombati vendéglátás, amikor a külföldi vendégek itt vannak, kb.
100 főt érint. Javasolta, hogy ennek a napnak a vendéglátásához kb. 35 E Ft-ot biztosítsák.
A képviselő-testület egyhangúlag 8 igennel egyetértett.
A Megyei Önkormányzat januárban küldött egy megkeresést a kulturális örökség védelembe
vételével kapcsolatban. Javasolják védelembe venni Sárosdon a homokbányát, kelta temetőt.
Ez a terület magántulajdon.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy ez azt jelenti, hogy a tulajdonos nem teheti meg a
temető felszámolását.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy fenntartási kötelezettsége nincs
az önkormányzatnak?
Pleizer Lajos képviselő: Válaszolt, hogy nincs.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy ebben most ne döntsenek.
Mindenkinek kiküldik a levelet és a legközelebbi testületi ülésen megtárgyalják.
A Művelődési Bizottság elnöke megkapta a teljes anyagot a Kihívás Napjával kapcsolatban.
Ha úgy gondolják, akkor meg lehet szervezni.
A Peter Cerny Alapítvány kéri az önkormányzat támogatását, vagy az adó 1 %-ának
felajánlását.
A víz világnapja kapcsán bemutató lesz a szabadegyházi szennyvíztisztító telepen március.
Dönteni kellene arról, hogy az önkormányzat kérjen árajánlatokat vagyonbiztosításra, vagy
megbízza a Decsi Mihály képviselte alkusz céget.
Horváth Gábor József képviselő: Javasolta az alkusz cég megbízását.
Pleizer Lajos képviselő: Javasolta, hogy az alkusz céget bízzák meg.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a CHT Biztosítási
Alkusz és Tanácsadó Kft. megbízását vagyonbiztosítási ajánlatok beszerzésére.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2009 (III. 12.) számú
H a t ár o z a t a
Vagyonbiztosításra ajánlatok kéréséről
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a CHT
Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft-t, az Önkormányzat ingatlanaira
vagyonbiztosítási ajánlatok beszerzésére.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a tornaterem építésével kapcsolatos
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönteni kellene. Az SDR Közbeszerzési Iroda és
Pályázati Tanácsadó Kft. által készített közbeszerzési dokumentumokat mindenki megkapta.
Az ajánlati felhívás az építési beruházás kivitelezésére vonatkozik. Megkérdezte, hogy ezzel
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a
közbeszerzési eljárás lefolytatását.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
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7 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül
1 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2009 (III. 12.) számú
Határozata
Közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
1. Sárosd Nagyközség Képviselő-testülete a KDOP-5.1.1/2F-2008-0074 – Közoktatási
infrastrukturális fejlesztés című programban támogatott „ Közösen egy-másért” – avagy
társuló intézmények infrastrukturális fejlesztése projektjének megvalósítása érdekében
közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
A közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő kivitelezési vállalkozási szerződés alapján a
vállalkozó feladata a Seregélyesi Közoktatási Központ Farkas Gyula tagiskola feladat-ellátási
helyén új tornaterem építése, az iskola épületének régi szárnyán tetőfelújítás és hőszigetelés
kivitelezése.
2. A megindítandó közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 166 622 881 Ft., fajtája nyílt
eljárás nemzeti eljárási rendben.
A közbeszerzési eljárás Sárosd Nagyközség Önkormányzatának 2009. évre megállapított éves
közbeszerzési tervében szerepel.
3. A Bíráló Bizottság – Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2005.(I.20.) számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata szerint három
állandó tagból áll.
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.t v. ( Kbt.) 8.§ (1) bekezdése szerinti
szakértelmek érvényesülését a Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja a közbeszerzési
eljárásban :
- pénzügyi szakértelem : a Bíráló Bizottság három állandó tagjának részvételével
- közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértelem: Polgár Tibor okleveles építész mérnök
(ELKANA Kft.,8121 Tác Táncsics M. u. 2/1) külső szakértő bevonásával
- közbeszerzési szakértelem: az SDR Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó Kft. (
nyilvántartási szám: 309., székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 14. ) hivatalos
közbeszerzési tanácsadó szervezet külső szakértő bevonásával ( képviselők: Dr. Littmann Éva
ügyvezető, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, nyilvántartási száma: 391., Dr. Szilvási László
ügyvéd, jogi képviselő, közbeszerzési referens).
4. A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta az SDR Közbeszerzési Iroda és Pályázati
Tanácsadó Kft. által készített, elfogadásra előterjesztett közbeszerzési dokumentumokat, a
2009. március 12.-én a testületi ülésen elhangzott kiegészítéssel együtt ( a továbbiakban
együttesen : előterjesztés), és azokról az alábbi döntéseket hozza meg:
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4.1. A Képviselő-testület a közbeszerzési ütemtervet az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
4.2. A Képviselő-testület az ajánlati felhívást az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
4.3. A Képviselő-testület az ajánlatkérési dokumentációt az előterjesztéssel egyezően
elfogadja.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Lehotainé Kovács Klára polgármestert, hogy az
ajánlatkérési dokumentációt az ELKANA Kft. által összeállított kiviteli tervdokumentációval
egészítse ki, egyben az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetéséről
gondoskodjon.
6. A Képviselőtestület egyebekben az előterjesztést elfogadja és az abban foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: folyamatos

Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:
A Képviselő-testület két kérelmező részére első lakáshoz jutók támogatását állapított meg, egy
kérelmet elutasított.
A Képviselő-testület döntött Csavajda Renáta védőnő határozatlan idejű kinevezéséről.
A Képviselő-testület a Sárosd, Béke tér 1. sz. alatti bérházban lévő I/2-es üres bérlakást bérbe
adja.
A Képviselő-testület elutasította a Béke tér 1. sz. alatti bérházban lévő lakás bérleti
szerződésének felmondása ellen beadott fellebbezést.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és
az ülést bezárta.
K.m.f.

Dosztály Csaba
jegyző

Takács Istvánné
hitelesítő

Lehotainé Kovács Klára
polgármester

Pribék Ferenc
hitelesítő

