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Az ülés megnyitása
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Az óvodai konyhai kisegítő állásra
érkezett pályázatokról kellene dönteni zárt ülésen. Dönteni kellene az egyebekben a 2010. évi
téli-tavaszi kistérségi közmunkaprogrammal kapcsolatban. Megkérdezte, hogy az ismertetett
napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata?
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az egyebekben egy határozati javaslata lenne az
aljegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére.
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Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni a sportklubbal
kapcsolatban.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontokat az
elhangzottakkal kiegészítve.
A képviselő-testület 8 igennel egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.
Napirendi pontok:
1./ Testületi hatáskörbe tartozó közüzemi díjak, árak, bérleti díjak megállapítása.
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
3./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről.
4./ Egyebek.
Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor és Pribék
Ferenc képviselő-testületi tagokat javasolta.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 8 igennel, egyhangúlag elfogadta.
1.
Testületi hatáskörbe tartozó közüzemi díjak, árak, bérleti díjak megállapítása
Szemétszállítási díj
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az írásbeli anyagot mindenki
megkapta. Sikerült módosítást elérni a Vertikál Zrt-nél, így az áremelés nem sokkal több,
mint az infláció mértéke. Véleménye szerint ez így elfogadható. Javasolta nekik, hogy az
iskolához és az óvodához helyezzenek ki műanyag flakon gyűjtőkonténert. A házhoz menő
szelektív gyűjtés nagyon drága, ezzel most nem foglalkoznak. A lomtalanításnál meg lehet
csinálni, hogy külön szedjék a műanyag hulladékot és a papírt.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a Vertikál Zrt. küldött matricát, amit fel kell
ragasztani a kukára. Kérte a polgármester asszonyt, hogy jövőre, amikor beszél a
szolgáltatóval, említse meg, hogy valamilyen masszívabb anyagból küldjék ki, mert az
időjárás tönkreteszi a matricákat.
Végh László képviselő: Megkérdezte, hogyan lehet kukát cserélni?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy a hivatalban kell szólni, vagy a
településgondnokot kell megkeresni.

3

Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a rendelet tervezet 3. pontjával nem ért egyet,
mert mind a három réteg megjelenhet a támogatásért.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezt egy sorba kellene írni, nem
felsorolásként.
Horváth Gábor József képviselő: Megkérdezte, hogy mi lesz a szelektív hulladékgyűjtéssel,
mert 4 éve húzódik?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy 4-500 E Ft egy konténer. Ezt nem
tudja a Vertikál Zrt. biztosítani. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcium ad
be pályázatot, amelyben hulladékudvar és gyűjtőszigetek kialakítása is szerepel.
Hulladékégető nem lesz a pályázatban, mert nincs meg hozzá helyszín. Ha ez sikeres lesz,
akkor Sárosdon három helyen is lesz gyűjtősziget. Megkérdezte, hogy a szemétszállítási díj
javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra
tette fel a szemétszállítási díjat a rendelet tervezetnek megfelelően.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009 (XII. 18.) számú
RENDELETE
A szemétszállítás díjáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Hírlap is
foglalkozott azzal, hogy a Közgyűlés egy alacsonyabb %-ot határozott meg, mint amennyit a
Fejérvíz Zrt. emelni kívánt. A rendelet tervezet már a Közgyűlés által elfogadott emelésnek
megfelelően készült. Jövőre lejár a 10 év a bérleti díjra, és ez a 67 Ft esetleg hozzákerül a
lakossági szennyvíz díjhoz.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a Fejérvíz Zrt. írásos anyagában több helyen utal
arra, hogy költségcsökkentő intézkedéseket tesznek, igaz, nem írják le, hogy melyek ezek.
Költségemelkedést is kilátásba helyeznek, ami 2010-re fog áthúzódni. Azt gondolja, hogy ott,
ahol egy ilyen Zrt. három igazgatója bruttó 1 M Ft felett bír keresni, ott lehet mit a tejbe
aprítani. A székesfehérvári lobbi sokkal erősebb, mint a sárosdi. Van egy másik anyaga is a
Fejérvíz Zrt-nek, a beruházási javaslata, amihez pénzt kérnek. Kérte a polgármester asszonyt,
hogy az érintett községekkel erős lobbit kellene alkotni.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy most azért nem tárgyaltak külön a
Fejérvíz Zrt-vel, mert a közgyűlés leszavazta az általuk javasolt emelést.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy közel 20 %-os emelést jelent a 67 Ft áthárítása a
lakosságnak.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezzel jövőre kell foglalkozni a
három településnek, akik ebben bent vannak. Kellene velük együttes testületi ülést tartani.
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a Petőfi utca végén van egy átemelő szivattyú.
Az időközönként nem üzemel, és a rétre szennyvíz kerül. Az ott lakók szoktak telefonálni a
Fejérvíznek.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az nem átemelő, hanem felszíni szivattyú.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy egyszer sem szóltak a hivatalban az
ott lakók, hogy valami gondjuk van. A Fejérvíz Zrt. beruházási javaslatáról, amíg a
költségvetésre nem kerül sor, addig nem tudnak dönteni, illetve várta a másik két érintett
település képviselő-testületének megkeresését, hogy ezt tárgyalják meg. A perkátai
polgármesterrel beszélt, aki támogatná ezeket a megvalósításokat. Az Új utca
ivóvízhálózatának kiépítésével kapcsolatos levél a héten elküldésre került a vezérigazgatónak.
A Viziközmű Szövetség 5-8 %-os emelést javasolt. Megkérdezte, hogy a javasolt ivóvíz és
szennyvízcsatorna díjjal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem
volt. Szavazásra tette fel a díjakat az előterjesztés szerint.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2009 (XII. 18.) számú
RENDELETE
Ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a beruházásokról még konzultálnak
a másik két érintett településsel. A csak Sárosdra vonatkozó beruházásra pedig a
költségvetésnél visszatérnek.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az előző testületi ülésen
egyetértettek azzal, hogy a lakbéreket, a földbérleti díjakat és a temetői díjakat nem emelik
januártól, mert korábban ezeket a díjakat elég drasztikusan emelték meg.
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2.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy eddig egy vételi ajánlat érkezett az
ÖNO épületére. Egyelőre kiadták bérbe.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a 153/2009 (X. 15.) sz. határozat már félig teljesült,
az egyik fél aláírta a szerződést. A 176/2009 (XI. 26.) sz. határozattal kapcsolatban is érkeztek
ajánlatok.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a jelentést a
kiegészítésekkel.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
184/2009 (XII. 17.) 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
3.
Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a tornatermi építkezés folyamatban
van. A régi épületszárny padlásának szigetelését fogják elvégezni az ünnepek előtt, és a két
ünnep között is fognak dolgozni. A tornateremnél a kiszolgálóhelyiség ablakait berakták, és
folyik a vakolás. Kiutalásra került a Váti Kft. részéről a kivitelező cégnek az 50 M Ft-ot.
Seregélyes esetében abban egyeztek meg a Váti Kft-vel, hogy nem az iskola tetőtere lesz
beépítve, hanem új épületet építenek. Így nem kell olyan statikai megerősítést végezni, ami
megdrágítja a beruházást. Az Önkormányzati Minisztériumhoz beadott önerő pályázat pozitív
elbírálást nyert, 27 M Ft támogatást kapnak összesen, ez kb. az önrész fele.
Az Öreg utca-Kert utcánál lévő erdőnél jóval több fa hiányzik, mint amivel számoltak. Hétfőn
ültették el a fákat. A nyarasnál 1,5 ha terület nincs beültetve, mert az Imre József telkének egy
részét ültették be régebben. Arról tárgyalnak az Erdészeti Igazgatósággal, hogy nem lehet-e
elcserélni a területeket. 2011-ig kaptak határidőt a fásításra.

6

A kistérségi társulás beszámolóját, és a koordinációs hálózat beszámolóját is mindenki
megkapta tájékoztatásul. A beszámolóban, ha az elnyert pályázatokat nézik, akkor nem kell
szégyenkeznie Sárosdnak, mert 2007-2009 között komoly összegekhez jutottak.
A
pályázatíró cég, amiért ilyen sok munkát adtak nekik, mindkét alapítványnak ad támogatást.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a Kisbíróba érdemes lenne egy cikket írni a
pályázatokról.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy tavasszal mindenképpen készítenek
egy összegzést a pályázatokról. A pályázati támogatás 600 M Ft körüli összeg, és 120 M Ft
volt az önrész. Mindegyik beruházás vagyonnövelő volt.
Korábban kért a testület egy kimutatást, elszámolást a kistérségtől az idei évi közoktatási
normatívákról, ezt kapták most meg. A tagintézményi normatívánál, amit kifogásoltak a
MÁK-nál, úgy tűnik, hogy igazunk van, de nem az önkormányzatok, a kistérség, az
intézmény, aki a hibát elkövette. A törvényben van kistérségi társulási és intézményi társulás
is. Állásfoglalást kért a kistérség a kincstártól ezzel kapcsolatban.
A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke megyei kitüntetésekre kér javaslatot 2010. január 15-ig. Az
elmúlt évek tapasztalata az, hogy a helyben végzett munka nem nagyon elég ahhoz, hogy
valaki megyei kitüntetést kapjon. Ehhez komolyabb, esetleg nemcsak a megyében, hanem
megyén kívüli tevékenység kellene. A következő testületi ülésen még visszatérnek rá, addig
gondolkodhatnak rajta.
4.
Egyebek
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Nyári Ágnes adott be egy kérelmet,
szeretett volna a volt TSz irodánál helyiséget bérelni, ahol állateleséget árusítana. Az
épületben egy helyiség van, amit ki tudnának adni, vagy a gyógyszertári lakásnál lévő garázst
lehetne esetleg kiadni.
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a régi tanácsháznál nincs kiadható helyiség?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogyha ott kiadják az első részt, ami elég
nagy, akkor a szerdai és szombati árusítás megszűnik, az a vállalkozó hetente 10 E Ft-ot
befizet.
Végh László képviselő: Elmondta, hogy nem rossz ötlet a gyógyszertári lakásnál lévő garázs
kiadása.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a gyógyszertári lakásnál lévő egyik garázsból egy
szoba lett kialakítva. Nem tudja, hogy a közlekedés hogyan működne ott.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogyha a Jobb Otthon Alapítvány
kiköltözik a Szabadság tér 5-ből, akkor át kell adni nekik a volt TSz irodánál azt az egy
helyiséget. Az ott lévő többi iroda jelenleg raktár.
Végh László képviselő: Megkérdezte, hogy azokból az irodákból nem lehetne a
gyógyszertári lakásnál lévő garázsba átvinni a holmikat?
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az egyik helyiség eredetileg is
irattár volt, be van polcozva. A rendőrségi lakás is üresen van, de nem tudják leválasztani a
közműveket.
Pleizer Lajos képviselő: Véleménye szerint nézzék meg a volt TSz irodánál lévő helyiséget.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az egyik helyiségben van a
színpad. Ott vannak a régi iskolaszékek, 80-90 db, amiket rendezvényeken használnak. Ezeket
máshol nem tudják elhelyezni.
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy ezeket nem lehet a gyógyszertári lakásnál
lévő garázsba vagy a régi tanácsházához átvinni?
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a volt tanácsházánál az első teremben van az
árusítás, a hátsó két terem pedig raktár.
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy nézzék meg a gyógyszertári lakásnál lévő garázs
kiadásának a lehetőségét. Egy állateledel árusításának szempontjából jobb helyen van, mint a
volt TSz iroda.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az lesz a probléma az üzlet
nyitásánál, hogy a garázsban nincs víz és WC. Mégis jobb lesz a volt TSz iroda.
Aljegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy 2009. december 31-el megszűnik a körjegyzőség.
Az aljegyzőt megválasztotta Hantos és Nagylók körjegyzőnek 2010. január 1-el. Az
aljegyzőnek az a kérése, hogy a testület járuljon hozzá ahhoz, hogy közös megegyezéssel
szűnjön meg a közszolgálati jogviszonya. Ez semmiféle hátrányt vagy kötelezettséget nem
jelent Sárosdnak. Az aljegyzőnek annyi előnye származik ebből, hogy folyamatos maradna a
közszolgálati jogviszonya.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése? Nem
volt. Szavazásra tette fel a jegyző úr által előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
185/2009 (XII. 17.) számú
Határozata
Gálné Papp Erika aljegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő
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megszüntetéséről
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalva
Gálné Papp Erika aljegyző kérését, melyben kérte, hogy Sárosd Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testületével
valamint
Hantos
Községi
Önkormányzat Képviselő-testületével 2008. január 1-től fennálló határozatlan
idejű közszolgálati jogviszonyát- tekintettel arra, hogy aljegyzői jogviszonya
fennállása alatt eredményes pályázatot nyújtott be Nagylók-Hantos
Körjegyzősége körjegyzői álláshelyére figyelemmel a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 15. § (2)
bekezdés a) pontjára valamint a Ktv. 14.§. (4) bekezdésére közös
megegyezéssel 2009. december 31-vel szüntesse meg – jóváhagyja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Dosztály Csaba jegyző
Határidő: 2009. december 31.
2010. évi téli-tavaszi kistérségi közmunka pályázat
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a kistérség pályázhat téli-tavaszi
közmunka programra, 100 %-os támogatással. Legalább 25 fővel és 5 önkormányzatnak kell
csatlakozni a programhoz. Sárosd 4 fővel venne részt a pályázaton. 2010. január 4. a beadási
határidő. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye,
javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy a 2010. évi téli-tavaszi kistérségi közmunka
pályázaton 4 fővel részt vesznek.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
186/2009 (XII. 17.) Kt. számú
Határozata
2010. évi téli-tavaszi kistérségi közmunka pályázatról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 főt alkalmaz a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 2010. évi téli-tavaszi
kistérségi közmunka pályázat keretében. Felkérik a Sárvíz Többcélú
Kistérségi Társulást, hogy a pályázatot nyújtsa be.
Megbízzák a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: 2009. december 31.
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Rendszergazda megbízása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: elmondta, hogy az előző testületi ülésen arról
döntöttek, hogy december 31-ig kötnek szerződést a HWD 2003 Bt-vel rendszergazdai
feladatok ellátására, és kérnek ajánlatokat. Helyi személyeket keresett meg, mert ha hirdetést
adnak fel, akkor a megyéből bárhonnét jelentkezhetnek, és az útiköltséget bele kell kalkulálni
a díjba. Koncz Péter adott ajánlatot, de csak másodállásban tudná vállalni havi nettó 40 E Ftért. Erre az összegre még rájön a járulék és az adó, ami 80-90 E Ft lenne havonta. Korábban is
ez volt a probléma, amikor megbízási szerződéssel volt ellátva a feladat. Horváth Krisztián,
vagyis a HWD 2003 Bt., nyújtott be még ajánlatot, ugyanazokkal a feltételekkel vállalná
továbbra is a feladatokat, mint eddig, 50.000 Ft + áfa összegért.
Végh László képviselő: Elmondta, hogy nincs mit rágódni rajta.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az lenne a jó, ha olyan valakit
tudnának alkalmazni diplomás minimálbérért, aki ezeket a feladatokat el tudná látni, és napi 8
órában itt lenne és másba is tudna segíteni. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel Horváth Krisztián – a
HWD 2003 Bt. – ajánlatát 2010. évre vonatkozóan.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
187/2009 (XII. 17.) számú
Határozata
Rendszergazda megbízásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a HWD 2003 Bt-t
2010. január 1-től 2010. december 31-ig megbízza az önkormányzat és
intézményei rendszergazdai feladatával, 50 E Ft+ÁFA/hó munkadíjért.
Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság részt vett az országos „Táblavadász” akcióban. Érkezett észrevétel Sárosdról is:
a Mártír u. és Temetősor kereszteződésénél az elsőbbségadás kötelező tábla nem látszik a
fától. Kéri a Rendőr-főkapitányság, hogy vizsgáljuk meg a tábla szükségességét, és
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amennyiben szükséges, akkor pedig a növényzet nyírásának elvégzését. Véleménye szerint
szükséges a tábla, és a fát le kell nyesni, hogy látszódjon.
A magtárhoz vezető út, a Komáromi u., a Béke u. és az Erdősor kátyúzása megtörtént, ami
800 E Ft-ba került.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a Jegenyesorra kellene követ vinni, ha nem lesz
már hó, mert nagyon rossz állapotban van.
Pleizer Lajos képviselő: Megkérdezte, hogy amit most vittek oda követ, abból nem lehetne a
Jegenyesorra vinni?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy azt gondolta, amikor elszállították a
követ oda, hogy ezt meg is csinálják. November óta nincs közmunkás az önkormányzatnál.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy nem lehet elmenni a Jegenyesoron. Csak annyit
kellene csinálni, hogy tavaszig bírja ki az út, és el tudjanak normálisan menni az úton. Ha
januárban lesznek közmunkások, akkor ezt a feladatot vegyék előre.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy most még ott van a Jegenysor végén a nagy kupac
kő, januárra lehet már nem lesz.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azt az információt kapta, hogy
nagyon kevés pályázat érkezett be, és nagy valószínűséggel eredményes lesz a Sport Klub
pályázata, és a Sárosd Napokra beadott pályázat is.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a Sport Klub 30 E euróra pályázott. Egy tervező
és egy statikus megnézte az öltözőt, mert tetőtérbeépítéssel szerettek volna egy klubszobát
kialakítani, de nincs olyan állapotban az épület. Erre az évre a testület a tavalyi támogatással
együtt 1,2 M Ft-ot adott a Sport Klubnak, amiből 800 E Ft át lett utalva, és 400 E Ft maradt az
önkormányzat költségvetésében. A klub ezt az összeget át szeretné vinni a következő évre,
mert ha eredményes lesz a pályázatuk, akkor azt az öltözőre fordítanák még. Közel 12,5 M Ftos nettó összegről van szó, ennyibe kerül az új öltöző építése. Ha nem kapnak támogatást,
akkor bezárják az öltözőt, mert nem vállalják a felelősséget. A beruházást a Sport Klub nem
fogja tudni befejezni, a 2010. évi költségvetésnél, természetesen a számok tükrében ezzel
majd kalkulálni kell.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy mekkora összegről lenne szó? A
8,5 M Ft-ot is meg kell előlegezni.
Mrázik Sándor képviselő: Válaszolt, hogy még nem tud összeget mondani. Nem azt akarja a
Sport Klub, hogy mindent az önkormányzat vállaljon, de kell hozzá segítség. Próbálnak
társadalmi munkát szervezni.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy támogatni lehet ezt a gondolatmenetet, csak a
számok tükrében.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy erről csak akkor tudnak beszélni,
ha a pályázat nyer. A Sport Klub támogatásából fennmaradt 400 E Ft-ot a következő évben
biztosítják. Hozzanak erről döntést?
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Mrázik Sándor képviselő: Válaszolt, hogy a Sport Klub ezt az összeget szeretné átvinni a
következő évre, de megcímkézve, hogy ne vesszen el.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy ez az összeg amint lehetséges legyen átutalva a
Sport Klubnak, és őrizzék ők a pénzt.
Mrázik Sándor képivselő: Elmondta, hogy ez a klubnak abszolút nem jó, adót fizetnének
utána.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy támogatásként adják, és nem kell
adót fizetni, vagy úgy kell átutalni, hogy az épület felújítására adják.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogyha bonyolult, akkor maradjon az önkormányzatnál
az összeg.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, nem akarja, hogy elússzon a pénz úgy, hogy nem tudja
kifizetni az önkormányzat.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezt az összeget felújításra kapja
meg a Sport Klub a 2010. évben.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy lehet erről határozatot hozni, de ez a költségvetési
rendeletben van meghatározva.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy ne legyen átutalva a klubnak ez az összeg. Ezt
írásban és kérni fogják, ha kell.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a játszótéri pályázat beadásra
került. Lejár februárban a Fő utca korszerűsítés építési engedélye, ezért kérték a
meghosszabbítást. 279.800 Ft-ot kell befizetni, és a kerékpár utakra vonatkozó rész változott,
azt át kell terveztetni. Január 15-ig kell benyújtani a hiánypótlást.
A 12 lakásos bérház egyik bérlője ellen fizetési meghagyás kibocsátását kérték a bíróságtól.
Az I. rendű kötelezett elhunyt. Viszont a bíróság jogerős végzése alapján a II. rendű
kötelezettől be lehet hajtani a tartozást.
A Dunaújvárosi Vizi Társulat felméri a vízgazdálkodási igényeket. December 31-ig kellene
javaslatokat tenni. A 2010. évi érdekeltségi hozzájárulás 212 E Ft lesz.
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:
A Képviselő-testület döntött az óvodában működő konyhába konyhai kisegítő kinevezéséről.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és
az ülést bezárta.
K.m.f.
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Dosztály Csaba
jegyző

Lehotainé Kovács Klára
polgármester

Mrázik Sándor
hitelesítő

Pribék Ferenc
hitelesítő
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009. (XII. 18.) számú
RENDELETE
A szemétszállítás díjáról.
Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV.sz. törvény 16.§. (1) bek. és az Árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi
LXXXVII .sz. tv. 7.§.(1) bek., a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.§ a.)-h.) pontja,
valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. r. 2.§-4.§ alapján a szemétszállítási díjakról az alábbi
rendeletet alkotja :
1.§.
E rendelet tárgya a Sárosd Nagyközség közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás keretében
nyújtott egytényezős szemétszállítási díjak megállapítása.
2.§.
Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgyűjtési, szállítási, elhelyezési
egytényezős közszolgáltatási díjakat a VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt., mint
szolgáltató előterjesztése alapján a lakosság, az Önkormányzat és intézményei részére az alábbiak
szerint határozza meg:
(1)

120 l.-es

235.,-Ft+ÁFA/ürítés (éves bruttódíj:15.275.,- Ft/év/ingatlan).

(2) kedvezményes díj 141.,-Ft+ÁFA/ürítés (éves bruttó díj: 9.165,-Ft/év/ingatlan)
(3)
(4)

240 l.-es

470.,-Ft+ÁFA/ürítés.

1.100 l.-es 2.350.,-Ft+ÁFA/ürítés.

(5) Edényzet bérlet 1,1 m3-es konténer 3.800.,-Ft+ %ÁFA/hó.
(6) Edényzet bérlet 4,0 m3-es konténer 8.900.,-Ft+ÁFA/hó.
(7) Emblémás szemetes zsák bruttó 290.,-Ft/db.
3.§.
Az Önkormányzat azok helyett vállalja át a szemétszállítási díjat akik:
70 év feletti egyedülálló sárosdi lakosok és a jövedelmük nem haladja meg
a nyugdíjminimum 2,5-szeresét.
4. §
A fent meghatározott díjak tartalmazzák az évi 2 alkalommal a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés költségeit is.
5.§.
E rendelet 2010. január 1-én lép hatályba, és vele egyidejűleg a szemétszállítási díjról szóló 9/2009.
(VI. 4.) számú rendelet hatályát veszíti.
Dosztály Csaba
jegyző

Lehotainé Kovács Klára
polgármester

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2009. (XII. 18.)
RENDELETE
Ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításáról.
Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. sz. törvény 16.§. (1) bek. és az Árak megállapításáról szóló többször
módosított 1990. évi LXXXVII. sz. törvény 7.§. (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás
alapján az ivóvíz és szennyvízcsatornadíj szolgáltatás közületi és lakossági díjának
megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
E rendelet tárgya Sárosd Nagyközség közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás keretében
nyújtott ivóvíz és szennyvízcsatorna valamint szippantott szennyvíz elhelyezés szolgáltatások
közületi és lakossági díjainak megállapítása.
2.§.
Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a FEJÉRVÍZ Zrt mint szolgáltató
előterjesztése alapján Sárosd közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás keretében
szolgáltatott ivóvíz és szennyvíz díját az alábbiak szerint határozza meg:
(1.) A közüzemi vízműről szolgáltatott ivóvíz díja :
lakossági fogyasztónak:
közületi fogyasztónak :

267.-Ft/m3+ÁFA,
402.-Ft/m3+ÁFA.

(2.) csatornaszolgáltatás díja:
szolgáltató által fizetendő bérleti díj
67.-Ft/m3+ÁFA,
lakossági fogyasztónak :
321.-Ft/m3+ÁFA,
közületi fogyasztónak .
388.-Ft/m3+ÁFA,
szennyvíz szippantmány díja, nem csatornázott részeken: 1.223.-Ft/m3+ÁFA,
csatornázott részeken:
1.323.-Ft/m3+ÁFA.
3.§.
E rendelet alkalmazása szempontjából:
- lakossági fogyasztás: a lakóépületek (lakóingatlanok) - esetleges gazdasági (vállalkozási)
célú fogyasztással csökkentett fogyasztás,
- közületi fogyasztás, (a következő eltérő szolgáltatási tartalommal: havonkénti vízóra
leolvasás, és tűzoltóvíz biztosítása) minden egyéb fogyasztás függetlenül attól, hogy a
fogyasztó természetes vagy jogi személy, kivéve a díjközösségbe társult önkormányzatok
megállapodásában felsoroltakat.
4.§.
E rendelet 2010. január 1-én lép hatályba és vele egyidejűleg a 8/2009. (VI. 4.) számú
rendelet hatályát veszíti.

Dosztály Csaba
jegyző

Lehotainé Kovács Klára
polgármester

