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Az ülés megnyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. A kiküldött napirendi pontokban 
lenne eltérés. A megbízott sárbogárdi rendőrkapitány nem tud eleget tenni a bemutatkozásnak 
más elfoglaltság miatt. Mindenki megkapta a rendőrkapitány ezzel kapcsolatos levelét. 
Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata?  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az egyebekben kellene dönteni arról, hogy kit küld 
az iskolai társulás felügyelő bizottságába a képviselő testület. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben a szüreti felvonulással 
kapcsolatban lenne hozzászólása. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni az I. 
orvosi körzettel és a telefonfelvétellel kapcsolatban. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben fűtéssel illetve a tűzgyújtással 
kapcsolatban szeretne szót kérni. 
 
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./ Beszámoló a környezetvédelmi feladatok teljesítéséről. 
 
2./ Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról. (iskolai tornaterem) 
 
3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
4./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről. 
 
5./ Egyebek. 
 - Fejér Megyei Szent György Kórházban működő Felügyelő Tanácsba tag delegálása. 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Petrányiné Nagy Olga és 
Horváth Gábor József képviselő-testületi tagokat javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 8 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
 



 4

1. 
Beszámoló a környezetvédelmi feladatok teljesítéséről 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki 
megkapta. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy közterület kaszálására szeptember 30-ig 505.866 Ft-
ot költött az önkormányzat. A gépek javítására 446.914 Ft-ot, a szociális alapon átvállalt 
szemétszállításra 399.298 Ft-ot. A temetőből való szemét elszállítására 273.240 Ft-ot, a 
Homoksortól, Börkésdűlőtől való szemét elszállítására 294.473 Ft-ot fordítottak. Ezek csak 
anyag és dologi kiadások. A felmerülő bérköltség, ami az önkormányzatot terheli, nincs bent. 
Ennek többszörösét el lehetne költeni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Békaríkató nádvágása 180 E Ft 
volt, ezzel együtt több mint 2 M Ft-ot fordítottak környezetvédelmi feladatokra.  
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy az idén is a legkevésbé aktív 
bizottságnak tartja a Településfejlesztési Bizottságot.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy bizonyos feladatok esetén nem 
biztos, hogy össze kell ülni a bizottságnak. Jogi és etikai ügyekben nem kellett összeülni a 
másik bizottságnak sem, de találtak feladatot. Erről akkor kellene beszélni, amikor itt van a 
bizottsági elnök, Telek László képviselő. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy felül kellene bírálni a temető mellett lévő 
kaszáló kiadását, mert rendezetlen a terület. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy aki eddig bérelte azt a területet, az 
rendet tartott, de felmondta a bérleti szerződést, és most nem bérli senki. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a beszámoló 3. pontjában részletezi a 
közterületek rendszeres gondozását. A sportpályánál így is zajlott ez, amíg jó volt a fűnyíró 
traktor. Azóta magánszeméllyel vágatják le a füvet, és alkalmanként 15 E Ft. 28 vágásnál 
tartanak, amit a klub fizetett ki. Erre vonatkozóan helyesbítést kér. Megköszönte a sportklub 
nevében az eddigi fűnyírást. Az önkormányzat a közművek fizetésével és természetbeni 
juttatással közel 2,2 M Ft-tal támogatja a sportklubot. Az egyebekben kért szót a tűzgyújtással 
kapcsolatban, de a beszámoló 9. pontja is erről szól. Többeknek problémát okoz, illetve a 
Rákóczi utcában volt egy lakó, aki megkérdezte, hogy ennek nincs-e valamilyen 
szabályozása. Nem lehetett kinyitni az ablakot, amikor még jó idő volt. Olyan dolgokat 
tüzelnek el, amelyek egészségkárosítóak is. Jó lenne, ha ezt valamilyen módon szabályoznák. 
Kérte a jegyző úrtól, hogyha a Településfejlesztési Bizottság ezt tárgyalja, akkor jogilag is 
segítse, mit tudnak tenni ebben. A jelenlegi helyzet senkinek nem jó. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy tavasztól őszig a nap minden 
szakában tüzelnek a kertben mindent. Mindenképpen kell szabályozni. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy olyan szabályt kellene alkotni, hogyha valaki 
áthágja, nem tartja be, az önkormányzatnak legyen lehetősége, hogy figyelmeztesse, és 
pénzbírsággal is sújtson, ha kell.  
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Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a szabályozás jogi oldala viszonylag egyszerű lenne. 
Van településrendtartási rendelet, azt ki lehet egészíteni. Ha a bizottság vagy a testület áldoz 
erre időt és támpontot ad, akkor ezt formába lehet önteni. A rendeletbe a szankciókat is bele 
lehet írni, és jól nyomon követhető. Jelen pillanatban, ha valaki nem környezetszennyező 
anyagot tüzel el, az nem követ el semmiféle szabálysértést. Azt leszabályozhatják, hogy mikor 
lehet tüzelni, de gumit, műanyagot akkor sem, semmikor sem lehet tüzelni. Az emberek nagy 
része nem igazán környezetbarát. A Településfejlesztési Bizottságnak nem volt határidő 
megállapítva a javaslattételre. Véleménye szerint legyen egy kibővített bizottsági ülés. Sok 
embert érint, ezért átgondoltan kell dönteni. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy a testület bízza meg a Településfejlesztési 
Bizottságot, hogy a novemberi ülésre egy vitaanyagra egy tervezetet készítsen a tűzgyújtással 
kapcsoltban. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nem szabályozhatják az 
állattartásnál a létszámot. De felvetődött lakossági probléma a Kisbíróban pl. a Dr. Kerbolt 
utcában, hogy nem megfelelően tartják az állatokat. Ezt már meg lehetett volna az 
állattartóval beszélni, ha valaki jelezte volna. Nemcsak a terület tisztántartást kell 
megjelentetni a Kisbíróban, hanem ha valaki állatot tart, akkor a szomszédoknak ne okozzon 
problémát. Erre a cikkre küldjenek választ, hogy gyakorlatilag nem érkezett az önkormányzat 
fele megkeresés. Ki lehet küldeni a hatósági állatorvost, hogy nézzen körül, ő tud 
szankcionálni.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az állattartási rendeletük a törvénnyel van 
összhangban. A létszámon lehet változtatni álláspontja szerint, de nem holnapután lesz 
eredménye. Ez az alaprendelkezés, ettől csak szigorúbbak lehetnek. Teljesen korrekt módon 
le van szabályozva, hogy milyen körülmények között lehet trágyát tárolni. Van egy hatósági 
rész, és ez jegyzői hatáskör. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy még szóba sem jelezték a Dr. Kerbolt utcában lévő 
állattartási problémát. Két olyan esete volt, amit szóban jeleztek lótartással kapcsolatban, és 
egy birkatartás ügy volt. Az EU szabályok eléggé szigorodnak az állattartással kapcsolatban, 
az állatok helyigényét növelték meg jelentősen, ami azt jelenteni, hogy adott területen 
kevesebb állatot lehet tartani. Félnek attól az emberek, hogy bejöjjenek és kérjék az 
intézkedést, nem akarnak haragot a szomszédokkal. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy amit átadott a jegyzőnek az utóbbi 
időben parlagfűvel kapcsolatban, nem történt semmi. Azoknak, akik hozzá fordulnak ilyen 
ügyben, azt javasolja, hogy adják be írásban. Erre azt mondják, hogy minek, úgy sem történik 
semmi. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy szóbeli bejelentésre is kimegy. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a mikor nyáron a testület szigorúan 
kérte, hogy legyen intézkedés, akkor ment ki a jegyző. Nem vagyunk a szankciók kivetésében 
elég határozottak. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy biztos nem tud annyit mozogni a faluban, mint 
amennyit szeretne. Vannak sajnos olyan ingatlanok, amelyek elmaradnak. A problémás 
ingatlanok visszatérő jellegűek. Tavaly még belterületen nem ellenőrizhetett sem a 
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Földhivatal, sem a növényvédelmi hatóság. Az idén igen, és három ingatlant jeleztek, pedig 
folyamatosan ellenőriznek, de ők sem bírságoltak. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Kérte a jegyző úrtól, hogy próbáljon hathatósabban eljárni ez 
ügyben. Az újságcikkben a testület is meg van szólítva. Érdemes lenne kimenni a helyszínre.  
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy ahonnan jelezték az állattartási problémákat, a 
válaszcikkben legyen bent, hogy megtették a szükséges lépéseket, foglalkozott vele a testület. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a beszámoló 5. pontját azzal 
kiegészítené, hogy nemcsak a Kápolnadombot, hanem a Zrínyi utcai játszóteret is 
megfelelően gondozták. Valóban nem történt meg a két védett fa körbekerítése, ez már a jövő 
évre húzódik. A Sárosd-Seregélyes vízfolyás rendberakása érdekében korábban arról 
döntöttek, hogy keressék meg az érintett hatóságokat. Sajtos Józseffel közösen próbáltak 
kapcsolatba lépni. Sajtos József ígéretet tett, hogy rendszeresen keresi a hatóságokat, de ott is 
nagy a mozgás a vezetőségben, ezért ebből nem lett semmi. A közmunkásokkal a nyaras is 
rendbe lett téve, illetve az egyik új erdőrész az Öreg és a Kert utcánál. A régi szeméttelep 
rekultivációját végző vég vezetője felkereste. Hantoson kezdik a munkát, de már valószínű, 
hogy szállítanak ide is földet. A tavasz folyamán mindenképpen elvégzésre kerül a 
rekultiváció.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a volt szeméttelepnél szemetes földkupacok 
vannak. Erről van tudomásuk? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, lehet, hogy elkezdték már a munkát. 
Utána fognak nézni.  
Az a tapasztalata, hogy a régebben felújított utcákban lakók sokkal körültekintőbbek és 
jobban rendbe tartják az utcát, mint a most több 10 M Ft-ért felújított utcákban. Az útpadka 
mellett gaz van, és az árkok külső fele nincs lekaszálva. A gesztenyefasor permetezésénél 
abban állapodtak meg a céggel, hogy ők fognak jelezni, hogy mikor szükséges a permetezés. 
Az idén nem jelentkeztek. Jövőre meg fogják keresni őket. Megkérdezte, hogy a 
beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
Szavazásra tette fel Mrázik Sándor képviselő javaslatát, hogy a testület bízza meg a 
Településfejlesztési Bizottságot, hogy a novemberi ülésre készítsen egy vitaanyagot a 
tűzgyújtás szabályozásáról. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
144/2009 (X. 15.) számú 

 
H a t á r o z a t a 

 
Településfejlesztési Bizottság javaslattételéről 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

Településfejlesztési Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a tűzgyújtás, égetés 
szabályozására. 

 
 Felelős: Telek László bizottsági elnök 
 Határidő: következő Kt. ülés 
 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását azzal, 
hogy az elmaradt feladatokat a következő évben próbálják meg megoldani. 
 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

145/2009 (X. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A környezetvédelmi feladatok teljesítéséről szóló beszámolóról 
 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
környezetvédelmi feladatok teljesítéséről szóló beszámolót, azzal hogy az 
elmaradt feladatokat a következő évben pótolják. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: folyamatos 
 
 
 

2. 
Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról (iskolai tornaterem) 

 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az iskola régi épületszárnyának 
felújítása befejeződött, kivéve az IKT rendszert. Ezt az őszi szünetben fogják kiépíteni. 
Villámhárító nincs a régi épületen, és ahol 50 főnél többen tartózkodnak, ott kötelező. 70 E 
Ft+ÁFA-ért készítették el a tervet, ez az összeg nincs bent a költségvetésben. A villámhárító 
felszerelése és a villámvédelmi jegyzőkönyv 387.627 Ft-ba került. Ez az összeget sem tudják 
a pályázatban elszámolni.  
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Végh László képviselő: Elmondta, hogy a gázcső így nagyon csúnya, nagyon bent van a 
falban. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az eredeti elképzelés az volt, hogy 
oda vékonyabb szigetelés lesz. Aki vállalta, hogy a csövet kicseréli, nem ért oda időben.  
A csövet nem lehet eltakarni. A tornateremnél állnak a falak, a felső koszorút készítik. Mára 
vált biztossá, hogy sajnos a fordított Áfába fognak tartozni. Január 20-ig kifizethetik a 10 M 
Ft Áfát, amit az október végi számlával benyújtanak. Árajánlatot fognak adni ún. 
sportparkettára. Mindegyik szakember azt gondolja, hogy ez a sportparketta sokkal jobb a 
lábnak, int a műpadlós megoldás. Az is befolyásolja a döntést, hogy kell-e plusz pénzt 
hozzátenni. Mindegyik megoldás leírását megküldi a képviselőknek a döntéshez. Márciusban 
lesz ez aktuális, de addig el kell dönteni, hogy milyen burkolat kerül a tornateremre. 
 
 

3. 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 143/2009 (IX. 28.) sz. határozatra 
egy ajánlat érkezett, azt zárt ülésen fogják tárgyalni. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta a 125/2009 (VII. 30.) sz. határozattal kapcsolatban, hogy 
ma érkezett meg a temetősori ingatlan összevonások engedélyezéséről szóló határozat. 
 
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 
 

146/2009 (X. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A lejárt határidejű határozatokról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: azonnal  
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4. 
Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a településőr pályázat úgy tűnik, 
hogy elfogadásra került, az IRM honlapján szerepelünk a támogatottak között. A rendőrséggel 
való együttműködési záradékot is hozzá kellett csatolni a pályázathoz, amit a sárbogárdi 
rendőrkapitányságon aláírtak. Akár hétfőtől munkába is lehet állni. Van egy jelentkező a 
településőr állásra, alkalmazzák őt, vagy a Polgárőrségben van-e még valaki, aki 
munkanélküli és van biztonsági őr végzettsége?  
 
Kovács Tibor Orbán képviselő, Polgárőrség elnöke: Válaszolt, hogy nem tud ilyen 
személyről. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy egyelőre december 31-ig kapnak 
támogatást a településőrökre. Bíznak benne, hogy jövőre is folytatódik a program.  
A központi orvosi ügyelet és a gyógyszertár is megkapta a működési engedélyt. Működik az 
orvosi ügyelet és a gyógyszertár is kinyitott hétfőn. 
Az óvoda bérkeret-kiegészítési kérésére adott választ tájékoztatásul megkapták a képviselők. 
Minden évben felül kell vizsgáltatni és hitelesíttetni könyvvizsgálóval az önkormányzat 
mérlegét. Ezt évek óta Garami Ferenc könyvvizsgáló végzi. Erre vonatkozóan küldött 
ajánlatot, és 250 E Ft-ért vállalná a munkát. Ennek az összegnek egy részét beleteszik a 
körjegyzőségi költségvetésbe, valamint az összegnek a jelentős részét visszaigényelheti az 
önkormányzat a költségvetési törvény szerint. Javasolja Garami Ferenc könyvvizsgálatra 
adott ajánlatát elfogadni. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel az ajánlat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

147/2009 (X. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Garami Ferenc könyvvizsgáló megbízásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Garami 

Ferenc könyvvizsgáló írásos ajánlatát az önkormányzat 2009. évi mérlegének 
felülvizsgálatára. 

 Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az Erdészeti Igazgatóságtól kaptak 
értesítés eljárás megindításáról, ami a Mező utcánál lévő nyarasra vonatkozik. Ott van egy 
rész, ami nem lett betelepítve, vagy a vizenyősség miatt nem maradtak meg a fák. Bírságot 
nem fognak kiszabni, hanem kötelezik az önkormányzatot a betelepítésre. Javasolta, hogy 
adjanak megbízást Szakács Zoltánnak arra, hogy telepítse be azt a részt olyan fákkal, amelyek 
ott megmaradnak.  
A másik erdőrésznél tartott az igazgatóság ellenőrzést. Ott is van vizenyős rész, ahol nem 
maradtak meg a fák, azt is pótolni kell. Azon a részen Hallósy Miklós végezte a munkákat, 
most is vele kellene egyeztetni. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy megbízzák Szakács 
Zoltánt és Hallósy Miklóst a fatelepítésre. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

148/2009 (X. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Erdőtelepítés, fapótlás elvégzéséről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 

Szakács Zoltán vállalkozót a 41 C számú erdőrészlet betelepítésére. 
 Megbízzák Hallósy Miklós vállalkozót a 40 A számú erdőrészletben a 

szükséges fapótlás elvégzésére. 
 Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződések aláírására. 
 
 Felelős:Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő:azonnal  
 
 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy benyújtották az iskolai konyhára a működési 
engedély kérelmet. Utána módosult a jogszabály, és már nem kell működési engedély, csak 
bejelentési kötelezettség van. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az ÁNTSZ egy névtelen bejelentés 
miatt, amely szerint kevés zöldség, gyümölcs és főzelék szerepel az étlapon, ellenőrzést tartott 
az iskolai konyhánál. A jegyzőkönyvben több kifogást is leírt az ellenőr. 
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5. 
Egyebek 

 
a.) Fejér Megyei Szent György Kórházban működő Felügyelő Tanácsba tag delegálása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 
a Fejér Megyei Szent György Kórházban működő Felügyelő Tanácsba kért delegálni egy 
személyt. A települések delegáltjai közül 5 fő választanak a Tanácsba.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy tanácstalan, nem tud személyt javasolni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy válaszolják azt, hogy a képviselő-
testület nem tud delegálni a Tanácsba. 
 
A képviselő-testület 8 igennel egyhangúlag egyetértett. 
 
 
b.) Közoktatási Társulás Ellenőrző bizottságába delegálásról 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az iskolai társulás Ellenőrző 
Bizottságába kellene egy személyt delegálni. A Pénzügyi Bizottság elnöke tagja a 
bizottságnak. Olyan személyt kellene javasolni, aki a kora délutáni üléseken részt tudna venni. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Javasolta Pribék Ferenc képviselő delegálását. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Megkérdezte Végh László képviselőtől, hogy vállalná-e a bizottsági 
tagságot? 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Javasolta Végh László képviselő delegálását az 
Ellenőrző Bizottságba. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte Végh László képviselőt, hogy 
vállalja-e? 
 
Végh László képviselő: Válaszolt, hogy igen. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel Végh László képviselő 
delegálását az Ellenőrző Bizottságba. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
 
7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
1 fő nem vett részt a szavazáson 
 
 
Az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
149/2009 (X. 15.) számú 

 
H a t á r o z a t a 

 
Közoktatási Társulás Ellenőrző Bizottságába delegálásról 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Seregélyes-

Sárosd Közoktatási Intézményi Társulás Ellenőrző Bizottságába Végh László 
képviselőt delegálja. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
c.) ingatlan ügyek 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 12 lakásos házban a Fsz. 4-es 
lakás kifestésre került. A két földszinti lakás közül valamelyikben megvalósítható a családi 
napközi, ha megfelelnek a feltételeknek.  
A „Jobb Otthon” Alapítvány átköltözik a volt pártházba, de nem kíván benyújtani, mint 
feladatellátó, pályázatot az épület felújítására, mert egy szervezet két pályázatnál többet nem 
nyújthat be, és ők más épület felújításra pályáznak. Még a kistérség pályázhatna a felújításra. 
A novemberi testületi ülésen döntsenek erről, addigra már összeget is tudnak. A támogatás 95 
%-os.  
 
d.) Iskolatej pályázat 
 
A seregélyesi polgármester úr kérte, hogy a testület hozzon határozatot arról, hogyha az 
iskolatej programban részt vesznek, megelőlegezik a sárosdi intézményekre vonatkozóan a tej 
árát, mivel 3 havonta lehet elszámolni. Javasolta, hogy az iskola és az óvoda által felmért 
létszámnak megfelelően megelőlegezi a testület az iskolatejet. A seregélyesi önkormányzat 
pedig 5 napon belül visszautalja az összeget, ha megkapta a támogatást. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

150/2009 (X. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az iskolatej pályázatról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz az 
iskolatej programban. Megelőlegezik a költségeket a sárosdi intézmények 
tanulói részére, azzal a feltétellel, hogy a seregélyesi önkormányzat 5 napon 
belül utalja át a leigénylés alapján megkapott támogatást. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Leader pályázat beadási 
határideje október 31. A jövő évi Sárosd Napokra lehetne pályázni, de helyi kulturális örökség 
bemutatására van lehetőség. 100 %-os a támogatás, az önkormányzatnak az Áfát kell fizetni. 
800 E-1,5 M Ft közötti összegre lehet pályázni, amit meg kell előlegezni, és utólag lesz 
visszafizetve. Javasolta, hogy max. 1,5 M Ft-ig nyújtsanak be pályázatot Sárosd Napokra a 
helyi kulturális örökség bemutatása célterületre.  
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

151/2009 (X. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Leader pályázat benyújtásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt 

be a Leader programban a Helyi kulturális örökség bemutatása célterületre 
(azonosító:1 014 389) maximum.1,5 millió Ft összegre. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2009. október 31. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogyha néhány település összefogna, 
akkor a Leader keretében rendezvénysátor, sörpadok beszerzésére lehetne pályázni. Meg kell 
keresni településeket ezzel kapcsolatban. Szavazásra tette fel, hogy adjanak be pályázatot 
rendezvénysátorra több településsel közösen. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi határozatot hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

152/2009 (X. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Leader pályázat benyújtásáról sátorra 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete 

pályázatot nyújt be a Leader programban rendezvény sátorra. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2009. október 31. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Jegenyesoron 2006-ban eladtak 
egy telket ifj. Sárfi Józsefnek és nejének. Lejárt márciusban a beépítési határidő, és az építés 
nem történt meg.  A vételárat sem fizették ki a két év alatt, és a csatorna érdekeltségi 
hozzájárulást sem fizették. Az önkormányzat visszaveheti a telket. Az ügyvéd elkészítette a 
visszavásárlási szerződést. Kérte a szerződés elfogadását. Megkérdezte, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
Jegenyesor 23. sz. alatti ingatlan visszavásárlására vonatkozó szerződés elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

153/2009 (X. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Építési telek visszavételről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszaveszi az Ifj. 

Sárfi József és neje részére korábban eladott Sárosd, Jegenye sor 23. sz. alatti 
1184 hrsz.-ú építési telket, mert a vevő a szerződésben foglaltakat nem tartotta 
be, a vételárat nem fizette ki. Jóváhagyják az adásvételi-visszavásárlási 
szerződést, felhatalmazzák a polgármestert az aláírására. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2009. november 15. 
 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a szüreti felvonulásról rossz híreket hallott. 
Mindenki alaposan berúgott a felvonuláskor, a gyerekek és a felnőttek is. Ha így megy, és 
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nem lehet megfékezni, hogy az italozás visszaszoruljon, vagy elfogadható mederbe kerüljön, 
akkor a szülők nem engedik felvonulni a gyerekeket. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a következő évben vagy ott kell 
lenni a képviselőknek, vagy tényleg felelősségre kell vonni azt, aki a felvonulást vállalta. Ezt 
nem szabad megengedni, mert a végén nem lesz gyerek, aki felvonuljon. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Megkérdezte, hogy meddig akarnak a doktornővel 
foglalkozni? 5 hete nincs a László doktornő, eltörött a válla. Nincs rendelés.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezt senki nem jelezte. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ennek utánanéznek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azok az adósok, akiknek az 
ingatlanát elárverezik, felajánlhatják az önkormányzatnak megvételre az ingatlant.  Kérte a 
képviselők állásfoglalását arról, hogy ilyen esetben vásárolnak ingatlant, vagy nem. Az 
Önkormányzat anyagi körülményei, és a hitellehetőségei nincsenek meg, ezért nem tudnak a 
településen ingatlant, ingatlanokat megvásárolni. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ilyen esetben a jogszabályok elővásárlási jogot 
biztosítanak az önkormányzatnak. Egyetértett polgármester asszony javaslatával. Hozzon a 
testület egy általános határozatot, hogy nem tud az elővásárlási jogával élni, amit 
jelentessenek meg a Kisbíróban is. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy az 
önkormányzat nem tud élni a lakás elővásárlási jogával. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

154/2009 (X. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Elővásárlási jog gyakorlásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tud élni az 

elővásárlási jogával a fizetésképtelenség miatt elárverezendő ingatlanokra, a 
vételre felajánlott ingatlanokat nem tudja fedezethiány miatt megvásárolni. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  
A Képviselő-testület anyagi okok miatt nem tudja vállalni egy felajánlott ingatlan 
megvásárlását. 
A Képviselő-testület egy kérelmező részére első lakáshoz jutók támogatását állapított meg. 
A Képviselő-testület három kamatmentes kölcsön kérelmet elutasított.  
A Képviselő-testület értékesíti a Táncsics u. 47. sz. alatti ingatlant. 
A Képviselő-testület támogatja két diák Arany János Tehetséggondozó Programban való 
részvételét. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
Petrányiné Nagy Olga Horváth Gábor József 
 hitelesítő hitelesítő 
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