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Az ülés megnyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirenden kívül van-e 
valakinek egyéb javaslata? Nem volt. 
 

Napirendi pontok: 
 
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi tevékenységéről. 
 
2./ Elképzelések, tervek 2010. évre. 
 
3./ Egyebek. 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Hallósy Péter 
alpolgármestert és Kovács Tibor Orbán képviselő-testületi tagot javasolta.  
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 9 igennel egyhangúlag elfogadta. 
 
 

1. 
Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi tevékenységéről 

 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: A 2009. évi költségvetésben 489.886.000 Ft 
bevételt terveztünk, melyek időarányosan teljesültek is. Ebbe betervezésre került az 
útfelújítás, és a tornaterem építés önrésze is, a volt Tsz iroda első részének felújítása. A 
kiadásokban szereplő legfontosabb tételek: 

Közoktatási intézmények működtetésére Seregélyesnek átadott összeget 47 M Ft-ba 
terveztük, ezzel és a normatívákkal fedezhetők az iskola és az óvoda kiadásai. 
Lényegesen kevesebb ez az összeg, mint amit társulás nélkül kellene az állami támogatás 
mellé a fenntartáshoz biztosítanunk. A közüzemi díjakat és a konyhák működtetését pedig 
továbbra is az önkormányzat közvetlenül fizeti. A kezdeti nehézségek után az idei tanév 
már rugalmasabban indult. 
Körjegyzőség költségvetése: 44.194.000 Ft, ebből állami támogatás 3, 6 M Ft. 

Tetemes összeggel terhelte a költségvetést a hitelek ez évi törlesztése is: 
 Szennyvízre   18.838.932 Ft + 2.143.823 Ft kamat 
 12 lakásos ház      8.320.000 Ft +     901.174 Ft kamat 
 Folyószámla hitelkeret                                2.006.907 Ft kamat 
 Pénzügyi alaptól felvett:     3.200.000 Ft 
 Közkincs hitel:):               1.160.000 Ft  (Művház felújítása) 

Összesen:               31.958.932 Ft + 5.051.904 Ft kamat 
Külön meg kell említeni a csatornatartozások miatt felvett hitelt. Mivel az önkormányzat felé 
a lakossági tartozás több10 M Ft volt 2007 őszén, ezért akkor 32 M Ft hitelt kellett felvenni, 
hogy a kedvezményes kamatozású hitelt vissza tudjuk fizetni. Ez az összeg 271 ingatlan 
tulajdonos kisebb, de inkább nagyobb tartozása volt. Eredetileg 1 évre kaptuk, de 2008 
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novemberig alig több mint 13 M Ft-ot és kamatait tudtuk visszafizetni, pedig a Fő u. 34 
számú ingatlanért kapott összegből is 6, 7 M Ft-ot erre fordítottuk. Nem voltunk elég 
kemények a behajtások terén. A kamat és a kezelési költség tavaly 2,7 M Ft volt. 
Szerencsére sikerült még egy évre meghosszabbítani a hitelt, de a kamat 17, 5 % volt. A 
behajtások ebben az évben sem voltak sokkal eredményesebbek, bár sokkal szigorúbb 
intézkedéseket tettünk. (Letiltások, végrehajtás – nehézségek, munkanélküliség) 
Miből törlesztettünk? Saját bevételeinkből, amiből pl. utcákat újíthattunk volna fel. 
2009-ben okt. 31-ig lakossági befizetés 4.728.580 Ft volt, saját forrás 8.332.482 Ft. A kamat 
várható teljes összege: 2.086.491 Ft (+ kezelési költség 57.332 Ft). 
November 27-ig kell kifizetni a hátralévő 5.777.870 Ft, ebből 5 M Ft szintén önkormányzati 
forrás. Összegezve:Önkormányzat: 20 M Ft + 4.853.840 kamat. Ebből a 4 legrosszabb 
állapotban lévő utcát fel lehetett volna újítani. Ez minden sárosdi lakosra leosztva 7.200 Ft. 
Jelentős tétele a kiadásoknak a különböző szociális juttatások: állandó segélyek 
(gyermekvédelmi támogatás, munkanélküliek RÁT és szoc segélyek, ápolási díj, közgyógy-
igazolvány, átmeneti és rendkívüli segélyek, – ezek állami finanszírozása is csökkent (RÁT 
80 %), egy kisebb hányada önkormányzati forrásból adható (pl. az ápolási díj, és a közgyógy- 
igazolványok egy része).  
RÁT változó létszám, jan. 43 fő, kötelező közmunka miatt csökkent a régiek száma 7 főre, de 
jöttek újak, jelenleg 23 fő. A kifizetett segély 80 %-a állami támogatás. Szoc segély jan. 3 fő, 
okt. 9 fő, (olyan munkanélküli kaphatja, aki 55év feletti, vagy tartósan beteg), 90 %-os a 
támogatás. 
Időskorúak járadékát 6 fő kapott, most 3 fő. 1fő ~29.000 Ft/hó. 90 % az állami támogatás.  
Ápolási díjat 7 fő kapott, jelenleg 6-an, fejenként (járulékokkal együtt ez 41.000 Ft/fő/hó) 
32.775 Ft/fő/hó. Nincs hozzá állami támogatás. 
Közgyógy-igazolványt 12 fő kapott, 311.854 Ft összegben, nincs hozzá állami támogatás. 
Az önkormányzat átvállalta a 70 éven felüli, egyedül élők szemétszállítási díját, ha a nyugdíja 
nem haladja meg a nyugdíj minimum 2,5- szeresét, ez  400.000 Ft. 
Ezek is 30 millió Ft feletti összeget tesznek ki. 
36 főt alkalmaztunk az Út a munkához közmunka program keretében, bérük 5 %-át kellett 
saját forrásból fedezni. Általában 4,5 hónapot dolgoztak, 12 fő napi 8 órában, a többiek napi 6 
órában. Erre 9,6 M Ft-ot fordítottunk, saját forrás 480.869 Ft. 
 
Ezeken kívül biztosítottuk a védőnői szolgálat, a Művelődési Ház, a Könyvtár működését; a 
közterületek, temetők (szemét elszállítása 273.000 Ft), önkormányzati erdők rendben tartását 
(a felhasznált anyagok, eszközök bér nélkül 1,3 M Ft), valamint a közvilágítást (4,5-5 M Ft), 
de fedeztük a futballpálya és az orvosi rendelők közműdíjait, az orvosi ügyelet költségeit.  
 
Beruházások:  
Költségvetésünk harmad részét beruházásokra fordítottuk, 153.933.000 Ft-ot, ebből pályázati 
támogatás 140 MFt. 
Volt Tsz iroda egy részének felújítása Kistérségi Közkincs pályázatból valósult meg, az 
önkormányzatnak csak az 540.000 Ft önrészt kellett fedezni. A Nagyerdőben kicseréltük az 
elavult vízvezeték hálózatot, összesen 1.640.000 Ft-ért, melyből ebben az évben 1.136.000 Ft-
ot fizettünk ki. A lakók 25.000 Ft hozzájárulást fizettek. A horgásztó mellett parkolónak 
használt területet 800.000 Ft-ért tudtuk megvásárolni, melyhez a Horgász Egyesület 300.000 
Ft-tal járult hozzá. Egy telket vettünk a Zalka M utcában, 217.000 Ft,-ért a csatorna 
hozzájárulás értékében. Egy telket ajándékba kapott az önkormányzat, ez a Táncsics utcában 
van. 
Két nagy beruházásunk volt illetve van. Mindkettőhöz jelentős támogatást kaptunk az Európai 
Uniótól és a Magyar Államtól. 
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Ebben az évben fejeződött be az 5 gyűjtő út felújítása. A munkálatok még tavaly szeptember 
közepén kezdődtek. Valamennyi utcában megoldódott a vízelvezetés is, a Dózsa és a Jókai 
utcában a járda is felújításra került. A Ságvári és a Dózsa utca már tavaly elkészült, műszaki 
átadásra 2008. december 8-án került sor. A Sport, a Jókai és a Zalka utca ebben az évben 
került befejezésre, és átadásra.  
A beruházás teljes költsége 140.644.203 Ft, mely a felújításhoz kapcsolódó egyéb költségeket 
is magában foglalja (pl. tervezési költség, közbeszerzési eljárás, könyvvizsgáló, műszaki 
ellenőr stb.). Az Európai Unió és a Magyar Állam a beruházás megvalósításához 98.4.M Ft 
támogatást adott, ami az összes költség 70 %-a. Az önrészhez 39 M Ft-ot fejlesztési hitelből 
tudtuk biztosítani, amit 2 év türelmi idővel 10 év alatt kell visszafizetni. A jövő évben kell 
kezdeni a hitel törlesztését, ezt a befolyó gépjárműadóból tudjuk fedezni. 2010–ben 3.750.000 
Ft + kamat. Az Önkormányzati Minisztériumtól 7,7 M Ft támogatást kaptunk az önrészhez. 
Tudjuk, hogy ezeken kívül is vannak rossz állapotú útjaink. Igyekszünk azok felújításához is 
megkeresni a forrásokat.  
Mint arról szintén tájékoztattuk már Önöket, még 2008. januárjában Seregélyes 
Önkormányzatával közösen nyújtottunk be pályázatot, - szintén az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében, - oktatási infrastruktúrafejlesztésre. Ennek keretében Sárosdon 
tornaterem építésére, a régi iskola szárny tetőhéjazat cseréjére és hőszigetelésére, a konyha 
felújítására és eszközök beszerzésére kerül sor. Ez egy kétfordulós pályázat volt. A második 
fordulóban, 2009. február 26-ig, már jogerős építési engedélyt, pontos költségvetést kellett 
benyújtani, ki kellett dolgozni az oktatási intézmények esélyegyenlőségi tervét, igazolni 
kellett, hogy a 10 % önrész rendelkezésre áll. A szigorú követelményeket sikerült teljesíteni 
mind a két önkormányzatnak. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján május 18-án 
felkerültek a győztes projektek. Nagy örömünkre a „Közösen egy-másért” - avagy társuló 
intézmények infrastrukturális fejlesztése (projektazonosító: KDOP-5.1.1/2F-2008-0074) című 
pályázatunk is nyert. A pályázat gesztora Seregélyes önkormányzata, a támogatási szerződést 
2009. július 20-án írta alá. Örülünk a lehetőségnek, hiszen több évtizede várjuk, hogy 
gyerekeink ne az osztályban, a folyosón tornázzanak késő ősztől kora tavaszig, hogy legyen 
szertár. De nemcsak az iskola tanulói, hanem a mozogni vágyó felnőtt lakosság számára is 
biztosítani fogjuk a tornaterem használatát. Hiszen a rendszeres mozgás elengedhetetlen 
feltétele az egészség megőrzésének! A beruházás becsült teljes költsége 222 millió Ft, melyet 
90 %-ban támogat az Európai Unió és a Magyar Állam. Önkormányzatunknak kell biztosítani 
a 10 % önrészt. Ezt szintén a Sikeres Magyarország Fejlesztési hitelből tudjuk biztosítani, 
melynek támogatott kamata van, jelenleg 3,5 %. A hitelt 3 év türelmi idővel és 10 éves 
törlesztéssel vettük fel. Eddig 15 M Ft került kifizetésre, ezeknek a lehívása az első építési 
számlával együtt történhet meg, várhatóan január hónapban. A beruházást csak augusztus 
végén lehetett megkezdeni, mert az első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. A 4 ajánlat 
egy része érvénytelen volt, az érvényes ajánlat pedig túl magas összegű volt. Az építkezés jó 
ütemben halad, hamarosan tető alá kerül az épület, a régi szárny felújítása pedig befejeződött. 
Az első számla a jövő héten várható, kb. 68 M Ft értékben.  
Az IRM pályázatot írt ki településőr alkalmazásának támogatására. Az önkormányzat nyújtott 
be pályázatot, ami sikeres volt. Két főnek a teljes bérét és a teljes felszereltségnek a költségét 
biztosítják december 31-ig. A pályázatnál kitétel volt, hogy biztonsági őr végzettséggel 
rendelkezőt lehet alkalmazni. A településőrök Pap László és Molnár András. Kapnak telefont, 
és a következő Kisbíróban benne lesz a telefonszámuk, és lehet őket keresni, ha pl. idegent 
látnak a faluban. Bíznak benne, hogy jövőre is támogatni fogják a településőrök alkalmazását. 
A lakosságot nagyon érzékenyen érintette a gyógyszertár hosszú távú bezárása. A bezárást 
megelőző időben nagyon sok panasz érkezett a gyógyszertár működésére, ezért próbáltak 
keresni más üzemeltetőt. Ahhoz viszont, hogy újból működési engedélyt kapjon egy másik 
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vállalkozó, át kellett építeni a gyógyszertár egy részét. Más követelményeknek kellett 
megfelelni, ezért nagyon elhúzódott a nyitás. 
Aki a kistérségi orvosi ügyeletet eddig biztosította, Dr. Niczky Gabriella hirtelen elhunyt 
szeptemberben. A kistérség próbált keresni más vállalkozót, aki ezt a nagy feladatot meg 
tudja oldani. November 1-től egy új cég van, aki biztosítja az ügyelet üzemeltetését. 
 

2. 
Elképzelések, tervek 2010. évre 

 
Mivel a 2010-es év költségvetési számai még nem ismertek, ezért csak azokat a változásokat, 
feladatokat tudjuk ismertetni, amiket szeretnénk megvalósítani. 
 
Megszűnik a körjegyzőség 2010. január 1-től. A továbbiakban Hantos és Nagylók alkotnak 
körjegyzőséget. 
 

→ Folytatódik a tornaterem építése, műszaki átadás 2010. ápr. 30. 
→ Az Új utcai ivóvíz-hálózat tervei meghosszabbításra, érvényesítésre kerültek, a 

következő évben saját forrásból szeretnénk elkezdeni a megvalósítást. 
→ Értékesíteni szeretnénk az ÖNO épületét, az értékbecslés elkészült november 16-ig 

várjuk a vételi ajánlatokat. 
→ Biztosítjuk az iskolatejet azoknak a tanulóknak, akik ezt kérték. Minden tanítási nap 

150 pohár tej érkezik, ennek költsége visszaigényelhető. Így kb. 3-5 hónapra kell 
megelőlegezni. Már november 1-től kapják a tanulók. 

→ A 70 éven felüli egyedül élő, alacsony nyugdíjjal rendelkezők szemétszállítási díját 
várhatóan továbbra is át tudjuk vállalni. Ez 30-40 főt érint. 

→ Játszóteret szeretnénk építeni a Zrínyi utcában, pályázatot nyújtunk be december 15-
ig. 

→ Az iskola gyermekvédelmi felelőse és a védőnő pályázatot készítettek az iskolánkba 
járó 12-13 éves lányok méhnyak rák elleni védőoltásának ingyenes biztosítására. Az 
ehhez kapcsolódó egyéb költségeket az önkormányzat vállalja. 

→ Folytatódik az Út a munkához közmunka program. 
 
Pontos költségvetési számokat még nem ismerünk, az országgyűlés most tárgyalja. Tudjuk, 
hogy lesznek elvonások, de a pontos összeget nem tudjuk. 
A képviselő-testület a 2006. évi választásokkor elhatározott egy bizonyos programot, amit 
szeretne megvalósítani 2010-ig. Ennek a programnak a faluközpont felújítása lett volna a 
sarkalatos pontja. Erre jelenleg nem látnak lehetőséget, hiszen ezelőtt 5 évvel 100 M Ft volt a 
bekerülési költsége és pályázati lehetőség sem volt, mert ez a terület nem az önkormányzat 
tulajdonában van. A terület nagy része a Magyar Közút Zrt-é, viszont ők nem tudnak 
pályázni, mert számukra nem elérhető a pályázat. Keresik a lehetőséget a faluközpont 
felújítására. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy a tagintézményekben intézményvezető 
változás volt, erről is kellene tájékoztatást adni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ez nem az önkormányzathoz 
tartozó dolog. Lejárt mindkét intézményvezető megbízatása. Pályázat útján újabb 5 évre 
továbbra is a korábbi óvodavezető maradt, az iskolánál történt változás. Az iskola 
költségvetése jóval magasabb lesz jövőre, mert két hosszú évtizedek óta itt dolgozó 
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pedagógus áll nyugdíj előtt. A kifizetési kötelezettségek kb. 8 M Ft-tal emelik meg a 
költségvetést. 
 
Dunkl Dániel helyi lakos: Elmondta, hogy 270 ingatlantulajdonos nem fizetett csatorna 
érdekeltségi hozzájárulást. Megkérdezte, hogy ők használják aktívan ezt a rendszert? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem. Az önkormányzat akkor 
engedélyezi a rákötést, ha kifizetik a csatorna érdekeltségi hozzájárulást. Nem biztos, hogy a 
270 ingatlan lakott épület, ebben vannak üres telkek is. 
 
Dunk Dániel helyi lakos: Elmondta, hogy elég sok ez a 270 nem fizető. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 2007. évben, amikor lejárt a 
fizetési határidő, nem biztos, hogy mindent megtettek a behajtás érdekében. Az idei évben 
nagyon keményen végzik a behajtásokat, még végrehajtónak is át lettek adva ügyek. A 2006. 
január 1. előtt ki nem fizetett szemétszállítási díjat is az önkormányzatnak kell behajtani, és ha 
nem tudják, akkor az önkormányzatnak kell kifizetni. A szabálysértési, a közigazgatási, a 
helyszíni bírságot is az önkormányzatnak kell behajtani. A behajtott összegből marad az 
önkormányzatnál is, de rengeteg plusz feladatot ró a kolléganőre, és nagyon sokszor 
eredménytelen. Ha Sárosdon állandó lakhellyel rendelkező személy meghal, és nincs olyan 
hozzátartozója, aki vállalja a temetést, akkor az önkormányzatnak kell eltemettetni. Egy 
részük szociális otthoni lakó, akiknek vagyona sincs, és nem térül meg a temetési költség. Az 
idén ez 1 M Ft körüli összeg. A faluban élő családok is megszorulnak a rossz gazdasági 
helyzet miatt, és ha haláleset történik, akkor segítségért fordulnak az önkormányzathoz. A 
temetési költség ilyen esetben egy éven belül visszafizetésre kerül. Azoknak, akiknek 
semmilyen juttatásuk nincs, nem jogosultak egészségügyi szolgáltatásra. Ilyen esetben 
fordulhatnak az önkormányzathoz, és ha a szociális rászorultságuk fennáll, jogosultak az 
egészségügyi ellátásra. Az önkormányzatnak havonta 5000 Ft-ot kell erre személyenként 
befizetni. Azok a személyek, akik 2008. szeptember 30. után lettek munkanélküliek, vagy 
csökkent a bérük, vagy egészségi állapotuk romlott, kérhetnek krízishelyzetbe került 
személyek támogatását. A támogatási kérelem beadásának még feltétele, hogy előtte az 
önkormányzattól átmeneti segélyt kell igényelni. Ezért a segélyt kérők száma növekedett. 
Krízishelyzetbe kerültek általában családok és nem egyedülálló emberek. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy eddig 20-an adtak be krízis segélyre kérelmet, 2010. 
január 31-ig meghosszabbították a támogatás igénylésének határidejét. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az egyik munkatársuk meghalt. 
Kérte, hogy egy perces néma felállással adózzanak az emlékének. 
 
Javasolta, hogy az önkormányzat tekintse saját halottjának Nyiri Józsefnét, és a temetési 
költségét az önkormányzat vállalja át.  
Szavazás a javaslatról. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 9 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi határozatot hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
163/2009 (XI. 12.) Kt. számú 

 
H a t á r o z a t a 

 
Nyiri Józsefné temetéséről 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyiri Józsefnét a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét saját halottjának tekinti,  temetési 
költségét átvállalja a költségvetési tartalékalap terhére.  

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte az 
érdeklődőknek a megjelenést és a közmeghallgatást bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
Hallósy Péter Kovács Tibor Orbán 
 hitelesítő hitelesítő 
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