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Az ülés megnyitása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Mrázik Sándor képviselő jelezte, 
hogy nem tud részt venni az ülésen. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül 
van-e valakinek egyéb javaslata? Javasolta, hogy az 1. és a 3. napirendi pontot cseréljék meg. 
Szavazásra tette fel a napirendi pontokat az elhangzottakkal kiegészítve. 
 
A képviselő-testület 9 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
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Napirendi pontok: 
 
1./ TAMOP-5.5.1A-10/1 elnyert pályázat (az Abai és Fejér Megyei közösség és 
demokráciafejlesztés) ismertetése. 
 
2./ Egyebek. 
 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és 
Kovács Tibor Orbán képviselő-testületi tagokat javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 9 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket: 
A Képviselő-testület megválasztotta a HVB tagjainak Faragó Andrásnét, Moór Ferencet, 
Tömör Ferencnét. 
 
 

1. 
TAMOP-5.5.1A-10/1 elnyert pályázat (az Abai és Fejér Megyei közösség és 

demokráciafejlesztés) ismertetése 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Köszöntötte Válóczy Istvánt, aki Sárosd 
koordinátora lesz, ha részt vesznek a pályázatban.  
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy interneten megnézte ezt a pályázati kiírást, és 
azt látta, hogy felfüggesztették a pályázatot. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ez a pályázat már egy elnyert 
pályázat. A támogatási szerződés is alá van írva. 
 
Válóczy István: Elmondta, hogy a pénz már felhasználható. Jövőképre van szükség.  
Ki kellene jelölni, hogy hová akarunk elérni. Az új tudással a meglévő erőforrásainkat sokkal 
hatékonyabban ki tudjuk használni. Testületi döntés kell a programban való részvételről.  
A Stratégiakutató Intézet idén májusban nyerte meg az Abai és Fejér megyei közösség- és 
demokráciafejlesztés TAMOP pályázatot. Ez a projekt elsősorban a részvételi demokrácia és 
a részvételi közösség modelljének elterjesztését szolgálja. Ezért Magyarországon (és 
Európában is) kitüntetett figyelmet érdemel majd. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy mennyi összeg áll rendelkezésre? 
 
Válóczy István: Válaszolt, hogy több mint 60 M Ft vissza nem térítendő Európai Uniós 
támogatás. A pályázati konstrukció alapvető célja a horizontális célok megvalósításának 
előmozdításán keresztül a hátrányos helyzetű (elsősorban alacsony iskolai végzettségű, 
munkanélküliség, elszegényedés által fenyegetett, alacsony érdekérvényesítő képességgel 
rendelkező) társadalmi csoportok integrációjának elősegítése, a helyi közösségekben élők 
életminőségének javítása, a civil társadalom megerősítése és a helyi társadalmi aktivitás 
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növelése volt. Ezzel a konstrukció hozzájárult a szegregáció és a szelekció megállításához, 
valamint a kohézió erősítéséhez. 
Az ezredforduló utáni Európában és Magyarországon vitathatatlanul az élet minősége a 
kulcskérdés. A gazdasági-társadalmi világválság csak felerősítette az életminőség problémáit. 
Ezért a társadalmi innováció központi kérdése az lett, hogy lokális szinten, településről 
településre haladva, hogyan lehet az életminőséget emelni, ami már nem csak anyagi-jóléti, 
vagy szociális fejlődés.  
Ezért a Stratégiakutató Intézet mintegy tíz éve dolgozik azon, hogy egy-egy településen 
milyen elvek, milyen módszerek, milyen gyakorlatok révén javítható a helyi társadalom és az 
új paradigmák szerint miképpen fejleszthető a helyi demokrácia. Az első közösség- és 
demokrácia fejlesztési program Abán indult el, ami ma már országos minta, adaptálható 
modell, miközben számtalan további fejlesztési lépés várat magára. Ezért dolgoztuk ki – 
Kossa Lajossal és másokkal közösen - ezt a projektet, amely egyrészt az abai minta újabb 
fejlesztési lépcsőjét tervezi és másrészt egyben az abai modell adaptálását újabb településeken 
Fejér megyében.  
A projekt megvalósítására a Közép-dunántúli Régióban, a területi kohézió erősítése érdekében 
Fejér megye öt településén kerül majd sor: Aba Nagyközség, Sárosd Nagyközség, 
Sárkeresztúr Község, Nagylók Község valamint Csókakő Község.  
A projekt idő tartalma: 2010. júliusától 2012. márciusáig tart. (20 hónap) A projekt vezetői és 
menedzsmentje: Ugrin Emese (projektvezető), Enyedi Andrea (pénzügyi vezető), Varga 
Csaba (szakmai vezető), Gábor Yvette (képzési felelős). Mindegyik település fejlesztését egy-
egy települési koordinátor segíti. Ezek a következők: Kossa Lajos, Bánáti Ferenc, Szoboszlai 
Zsolt, Válóczy István, Bese Ferenc. 
Világszerte a részvételi demokrácia, a helyi demokrácia vagy a közösségi demokrácia 
kiszélesítésének programja már minimum több mint tizenöt éves múltra tekint vissza. 
Összességében mégis megállapíthatjuk, hogy megvalósításának egységes rendszere még nem 
alakult ki, annak ellenére, hogy szinte nincs egyetlen ország, kontinens vagy nemzetközi 
szervezet sem, amelynek politikai célkitűzései között ne szerepelne a „demokrácia 
demokratizálásának” programja. 
A projekt keretén belül az abai demokráciakísérlet és közösségfejlesztés – hálózati jellegű - 
modelljét kívánjuk első lépésben adaptálni, majd megvalósítani és továbbfejleszteni azt négy 
Fejér megyei településen. Abán a fejlesztés második lépcsője – többek között – azt jelenti, 
hogy minden egyes utcaközösség saját honlapot kap, az utcaközösségben végzett kölcsönös 
segítéseket helyi pénzben értékelik, a legjobb utcaközösségek – akik az önellátásban, 
önsegítésben a legjobbak voltak – évente komoly fejlesztési támogatást kapnak, stb.  
A projekt általános főtevékenységei: 
- menedzsment és adminisztrációs tevékenységek (a projekt végrehajtása során 
folyamatosan), 
- települési helyzetkép és közösségfejlesztési cselekvési terv készítése; célcsoport igényeinek 
felmérése, szakmai terv kidolgozása. 
- A részvételi demokrácia hazai gyakorlatának összegyűjtése és megismerése. 
- A jó gyakorlatok adaptálása, továbbfejlesztése, horizontális fejlesztés. 
- Helyi közösségfejlesztés és a részvételi demokrácia kialakítása. 
A megnyert pályázat keretében a projekt konkrét céljai: 
A helyi közösségfejlesztés és a részvételi demokrácia módszerei, egyben a fejlesztés 
lépcsőfokai: a) települési helyzetkép és közösségfejlesztési cselekvési terv készítése; b) 
strukturált párbeszéd a polgárokkal, utcaközösségek és civil képviselők hálózatának kiépítése 
és számukra helyi fórum kialakítása; c) a strukturált párbeszéden túl társadalmi szerződés 
létrehozása; d) a társadalmi szerződés után a részvételi demokrácia intézményesítése 
magisztrátus keretében; e) a magisztrátussal párhuzamosan intelligens helyi társadalom 
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közösségi fejlesztése helyi akciók segítségével; f) mindehhez új közösségi képzés, új tudás 
befogadása, a civilegyetem létrehozása, a projektmenedzserek és a helyi önkéntesek képzése, 
továbbá széleskörű nyilvánosság teremtése; g) az abai modell kiterjesztése Fejér megyében, 
tanácsadás és fejlesztési tapasztalatok átadása, és így a közösségfejlesztés és 
demokráciafejlesztés hálózatának kiépülése, négy településen újabb települési közösség- és 
demokrácia fejlesztés elindítása a projekt időtartama alatt.  
Ezért mind a négy településen létrejönnek az utcaközösségek, sor kerül a civil képviselők 
választására, megszületik a helyi társadalmi szerződés, s megalakul a magisztrátus. A négy fő 
elemet kiegészítik a helyi akciók, fejlesztések, például elindul a mentálhigiénés szolgáltatás 
(természetgyógyászok részvételével), a helyi önellátó élelmiszer és étkezési ellátás, a helyi 
(vagy közösségi) pénz bevezetése és sok minden más, amelynek kitalálásában mind az öt 
település önállóságot élvez. A projekt tartalma még egy komplex képzési rendszer, amelynek 
keretében létrejönnek a helyi civilegyetemek.   
A közösség- és demokráciafejlesztés minden állampolgárnak, minden családnak és minden 
utcaközösségnek – a közösségfejlesztés első lépcsőjeként - intézményesített formában 
lehetővé teszi, hogy a mai falvak, nagyközségek polgárai részt vehessenek a jelen és a jövő 
formálásában. Ténylegesen megnő a helyi társadalmak kohéziója és a részvételi demokrácia 
kiépülése révén a helyi polgárság aktív alakítója lesz saját életének. 
A társadalmi szerződés azt akarja elérni, hogy a helyi részvételi demokrácia megvalósuljon és 
ennek a jóvoltából a helyi társadalmat a szétesettség helyett az egymáshoz fűzöttség 
jellemezze. A létrejövő társadalmi szerződés és részvételi demokrácia segítségével a 
településeken mindenkinek javulhat az életminősége. A lokális társadalomfejlesztési és 
részvételi demokrácia kezdeményezésünk a résztvevők erős elszántságával párosulva segíteni 
fogja a helyi közösségek útkeresését, megújulását és megerősödését. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy gyakorlatilag a tájékoztató nagy 
része egy elméleti képzés része volt. Ami megfogta, amikor erről szó volt, ami évekkel ezelőtt 
is megfogalmazódott, hogy legyen kapcsolat a lakosság és az önkormányzat között. Célszerű 
lenne utcaközösségeket létrehozni. A Zrínyi utcaiak éveken keresztül rendben tartották a 
játszóteret. Ezzel a pályázattal lehetne kifejleszteni, hogy ne csak jó kisközösség alakuljon ki, 
hanem tényleg a megválasztott képviselőn keresztül tudja az önkormányzat tájékoztatni az 
utcaközösségek lakóit, hogy mi történik. Hiába jelenik meg a Kisbíró 600 példányban, nem 
biztos, hogy mindenkihez eljut. Nem mindent az önkormányzattól várnának az itt élő 
emberek, ha ezt meg tudnák valósítani. A 12 képviselő sem volt képes az egész faluval 
kapcsolatot tartani, akkor a 6 képviselő annyira sem lesz képes, hogy mindenkit tájékoztasson. 
A szervezésre van ez a pályázati összeg. Véleménye szerint ennek a pályázatnak a célja a 
közösségformálás, és a település egységesebbé tétele, ha ebben a pályázatban részt tudnak 
venni. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a társadalmi szerződésről nincs konkrétum, nem 
tudják, hogy mit fog tartalmazni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a szerződést nekünk kell 
kidolgozni. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy abban a pillanatban, amikor szerződést kötünk 
valakivel, felelősséget vállalunk érte. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy először létrejönnek a közösségek, 
meghatározzák a feladatokat, és azután kötnek szerződést. 
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Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy egyelőre még nem tartanak sehol. Javasolta, hogy 
tartsanak szünetet, utána gondolják végig, részt akar-e venni ez a testület ebben a programban 
vagy csak az új testület. Kérte, hogy erről szavazzanak. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy egy jó közösség szervezéséhez nem mindig kell 
külső szakértő, ezt a véleményét tartja. Beszélt a falunapon Válóczy Istvánnal. Megtudta azt, 
hogy ezzel a pályázattal a község nem kap egy fillért sem. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy arra kapja az intézet a pénzt, hogy 
esetleg ezt a rendszert kiépítse. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy egy olyan ember kell, aki a közösséget össze 
tudja fogni, a nagy közösséget. A közös cél vezérli az embereket. Ki kell menni az emberek 
közé és megtudjuk, hogy mi a közös cél. Az emberek nem szeretnek bejönni a hivatalba, mert 
az nem az ő közegük. Visszacseng a régi időszak, amikor volt az utcabizalmi, aki nem úgy 
adta át, nem úgy mondta el a dolgokat, ahogy valójában volt. 
 
Válóczy István: Elmondta, hogy egészen másról van szó. Nagyon sajnálja, hogy nem tudta 
érthetőbben elmondani, hogy miről van szó. Az EU pályázaton sikerült nyerni egy olyan 
pályázatot, amibe 5 községnek lehetőséget adnak, hogy az életminőségét megjavíthassák a 
polgáraiknak.  
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy nem a pénzből profitálnak, azt el fogja tenni a 
szakértő, a felelős. Van egy lehetőség, ha mi nem vágunk bele, akkor majd más megteszi. 
Régen működött, hogy az utcákat, környezeteket társadalmi munkában össze lehet hozni.  
A mai rohanó világban ez lehetetlen, nagy az érdektelenség. Korábban társadalmi munkával 
szervezték, rendezték meg a gyereknapot. Ha létrejönnek ezek a közösségek, és tudnak 
legalább 20 főt összehívni, hogy legyen gyereknap, akkor hasznuk van ebből. Egy ember nem 
biztos, hogy ezt a falut össze tudja fogni. Csak piciben kellene gondolkodni. A szerződés csak 
azért kell, mert el kell felfele számolni, hogy létrejöttek a faluközösségek. Ha erre kapnak 
külső segítséget, ha megszűnnének az előítéletek, és egy pár utcaközösség tényleg összejönne, 
akkor ez egy pozitívum. A pályázat 60 %-a elmegy a fenntartásra. Amit Válóczy István 
képvisel, az egy fenntartás. Az önkormányzatnak pénzt nem kell beletenni a pályázatba.  
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy ez a rendszer, az idősebbek tudják, 1975-
1985 között kiválóan működött Magyarországon. Ez nem egy új dolog. Működött abban a 
világban, amikor az embereknek nem kellett aggódniuk a létbiztonság miatt, a problémák 
miatt, volt ideje a közösségi munkára. Ma 16 órát dolgoznak a munkahelyen, mikor tudják 
megkérni az illetőt, hogy jöjjön el közösségi munkára. Jók ezek az elméletek, de egy dolgot 
ne felejtsenek el, teljesen más társadalmi helyzet van most az országban.  
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy ez a pillanat nem a vitáról kell, hogy szóljon. 
Megköszönte Válóczy Istvánnak az előadást, a rárótt feladatot elvégezte. A kis közösségükbe 
döntenek, hogy részt akarnak-e venni a pályázatban, vagy nem. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a közösségi munkára példa a horgásztó. Ingyen, 
pénz nélkül hoztak létre egy értéket, de ráment 15 év. Most nem arról vitatkoznak, amiről 
kellene. A magunk körében végigvitatjuk van-e elég információ, hogy belépünk vagy nem 
lépünk be. Egy társadalmi vízió, ami valahol valakinek a fejében megszületett. Nyilvánvaló ki 
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is szeretnék valahol próbálgatni. Támogatja Pribék Ferenc képviselő véleményét, magunk 
között tárgyaljuk meg a dolgot és jussanak valamiféle döntésre. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Megkérdezte, hogy a határozatnak mit kellene tartalmaznia, 
amennyiben elfogadja a testület? 
 
Válóczy István: Válaszolt, hogy egy állásfoglalás szükséges az önkormányzat részéről, hogy 
részt vesznek ebben a programban. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy azt sem látják, hogy milyen 
kötelezettséggel jár ez. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy ez olyan, int egy ISO minősítés. Amit leírunk, 
hogy vállaljuk, azt számon kérik. 
 
Válóczy István: Elmondta, hogy nem arról van szó, hogy itt most összeállt 10 ember és 
kitaláltak valamit, és el akarják adni. 15 évre visszanyúlik a részvételi demokrácia, a 
demokráciafejlesztéssel kapcsolatos gyakorlatok sora egész Európában. Az, ami itt Sárosdon 
ezzel a programmal kapcsolatban létrejöhet, az nem egy piti dolog. Ez egy nagyon nagy 
dolog. Nem volt intézményesítve az, hogy egy közösség, utca érvényesíti az értékrendjét, az 
akaratát, a szándékát, a kívánságait; összefogva azzal az önkormányzattal, aki a képviseleti 
demokrácia formájában megválasztva irányítja az ő települését. Miért ne lehetne itt egy 10 
éves társadalmi szerződés, mert 10 évre szól. Ezeknek az elméleti szakembereknek a 
tárgyalásával lehetett megnyerni ezt az EU-s pályázatot.  
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy az Önök díjazására van ez a 
pályázaton elnyert összeg, nem a községnek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a kérdőíveket ki kell tölteni, fel 
kell dolgozni. 
 
Válóczy István: Elmondta, hogy nem véletlen, hogy külön pénzügyes kell ebbe a csapatba. 
Nincs vesztenivaló. Nem mindenki akar a közösségi munkában részt venni. Ez mindig is így 
volt. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Nem azt mondta, hogy ne vegyenek részt, csak elmondta a 
véleményét. Meg kell próbálni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy lezárják a vitát. Megköszönte 
Válóczy Istvánnak a tájékoztatót.  
 
Válóczy István 19 órakor távozott az ülésről. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy eleget hallottak a témáról, 
mindenki el tudta dönteni, hogy részt vesznek a pályázatban vagy nem. Októberig nem lehet 
elhalasztani a döntést. Szavazásra tette fel a pályázatban való részvételt. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
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6 igen szavazattal 
3 ellenszavazattal 
tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

100/2010 (VIII. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A demokráciafejlesztés című projektben való részvételről 
 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz a 

TAMOP-5.51A-10/1 elnyert pályázatban, az Abai és Fejér Megyei közösség 
és demokráciafejlesztési projektben. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a sportöltözőre beadott pályázat 
nyert, a következő évben megvalósításra kerül. A Sárosd Napok pályázat is nyert, októberben 
lehet benyújtani az elszámolást.  
Az előző testületi ülésen beszéltek a Zöld Magyarország Hulladékkezelő Kft-től a szelektív 
hulladékgyűjtésre érkezett ajánlatáról. Abban maradtak, hogy megvárják a Vertikál Zrt 
ajánlatát is, és ha ők is térítésmentesen vállalják a szelektív hulladékgyűjtést, akkor velük 
kötnek szerződést, ha nem, akkor a Zöld Magyarország Hulladékkezelő Kft-vel. Megküldte az 
ajánlatát a Vertikál Zrt, és kéthetente, a szemétszállítási napon elszállítják térítésmentesen a 
szelektív hulladékot, amihez biztosítanak zsákot is. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Megkérdezte, hogy miért nem minden héten szállítják el a 
szelektív hulladékot? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a másik cég sem írta le, hogy 
milyen rendszerességgel szállítana. Nem kell dönteni, mert az előző ülésen arról volt, hogyha 
a Vertikál Zrt. is térítésmentesen vállalja a szelektív hulladékgyűjtést, akkor velük kötnek 
szerződést, és szeptembertől indulhat a gyűjtés. Az iskolába és az óvodába konténert is fognak 
hozni, amibe a papírt és a műanyag palackot lehet gyűjteni. 
A Thermopro 2007 Kft. korábban adott ajánlatot a II. orvosi rendelő fűtésének átalakítására, 
és abban maradtak, hogy mástól is kérnek árajánlatot Németh Imrétől és Mészáros Gábortól 
kért ajánlatot. A Thermopro 2007 Kft. ajánlat 674.319 Ft, Németh Imre ajánlata pedig 
686.825 Ft. Mészáros Gábor nem adott ajánlatot. Telek László szerint a kazánt is ki kell 
cserélni, de az nagyon sokba kerül, 728.450 Ft-ba. Ebbe nincs bent a kazán beüzemelése, a 
kéményseprő szakvéleménye, festési, rozsdamentesítési munkák, gáznyomáscsökkentő, 
gázmérő le és felszerelési költsége, gázszerelési munkák, elektromos nyilatkozat gáz MEO-
hoz, esetleges radiátor cserék, azokra termosztatikus szelep és termosztátfej. Ezeket 2 M Ft 
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nem takarja be. Be van fagyasztva a KEOP pályázat. Ahhoz, hogy télen az orvosi lakásban 20 
fok legyen, a rendelőt 26-27 fokra fel kell fűteni.  
 
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy nem lehet leszabályozni a radiátorokat? 
 
Telek László képviselő: Válaszolt, hogy külön kell választani a lakást és a rendelőt. Egy 
rendszeren van minden. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogyha a radiátoron van a szelep, akkor 
mindenki tekergetni fogja. Ha a szeptemberi ülésen döntenek, lehet, hogy utána hamarosan 
kezdődik a fűtésszezon.  
 
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy egy kisebb motoros szelep mennyibe kerül? 
 
Telek László képviselő: Válaszolt, hogy akkor is külön kell választani a lakást és a rendelőt. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a megfelelő helyre kell beszúrni a szabályzót. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a két lehetőség közül valamelyiket 
meg kellene oldani, a kettőre nincs pénz, az biztos.  
 
Telek László képviselő: Elmondta, hogy meg lehet csinálni így is, úgy is. 
 
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy melyik megoldás az olcsóbb? 
 
Telek László képviselő: Elmondta, hogy az olcsóbb, amit Pribék Ferenc képviselő mondott, 
de inkább leválasztaná a lakást és a rendelőt. A legkorrektebb az, hogy két szivattyú és külön 
rendszer van. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Megkérdezte, hogy milyen határidőre tudja vállalni Telek László a 
munka elvégzését? 
 
Telek László képviselő: Válaszolt, hogy október 15. határidőre tudja vállalni a munkát. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy szeptember 30-ai határidő jobb lenne. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a Thermopro 2007 
Kft. ajánlatát a II. orvosi rendelő fűtésének átalakítására. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
8 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
1 tartózkodással 
 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

101/2010 (VIII. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A II. számú orvosi rendelő fűtés átalakításáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Thermopro 2007 Kft írásbeli árajánlatát, 674.319. Ft összegben a II. számú 
orvosi rendelő fűtési rendszerének átalakítására. A munka fedezetét a 
tartalékalap terhére biztosítják. 

 Felhatalmazzák a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2010. szeptember 30. 
 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy már korábban kiderült, hogy a nyaras mellett Imre 
József telkének egy része, 1 ha, lett beültetve. Ezzel kapcsolatban volt már kérelem a testület 
előtt. Az Erdészeti Igazgatóságot ez ügyben megkeresték. Nem lehet kivágni a fákat, mert ez 
az ő rendszerükben erdő. Imre József felajánlotta, hogy elcseréli ezt a területet a legelőn lévő 
ugyan ilyen nagyságú területre. A legelő osztatlan közös tulajdon.  
 
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy a terület a törzsvagyonban van? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy természetesen. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Imre József a nyarasnál 
földmérővel saját költségén kimérette a területet, és a művelési ág-változást is kifizeti. Az 
önkormányzatnak csak a csereszerződést kell elkészíttetni.  
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy teljesen korrekt Imre József ajánlata, javasolta a 
cserét. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a következő ülésre előkészítik a csereszerződést. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Megkérdezte, hogy a legelőnél az itatókút beleesik-e az 
elcserélendő területbe? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy ezt meg kell nézni. Most az a 
kérdés, hogy a csereügyben lépjenek-e tovább, vagy azt mondja a testület, hogy ne 
foglalkozzanak vele. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy Dr. Zsirai Jánosnak is van egy kérése. Korábban, 
amikor a horgásztóval kapcsolatban a csereszerződések készültek, néhány idős emberrel nem 
tudták aláíratni a szerződést. A legelőből kérne tulajdonrészt. A Zsirai úr használ egy 1 ha-os 
mintateret, amelynek 0 AK az értéke, és ez kerülne a tulajdonába. Ki fognak menni és 
megnézik az érintett területet, és a szeptemberi testületi ülésre tesznek egy előterjesztést, és 
ezt is le lehet zárni. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy egyetértenek-e azzal, hogy 
készítsék elő az Imre Józseffel való csereszerződést? 
 
A képviselő-testület 9 igennel, egyhangúlag egyetértett a csereszerződést előkészítésével. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Kérte, hogy nézzék meg a horgásztónál lévő parkolónál, hogy az 
egyesületnek meddig kell jó gazdának lenni. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy ott nincs kijelölve telekhatár. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a MÁV-ot fel kellene szólítani 
kaszálásra, mert az egyik kertben embermagasságú gaz van. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy megkezdődött az ajánlószelvények kézbesítése, amit 
a héten mindenki meg fog kapni. A jelöltek az ajánlószelvényeket szeptember 3-án 16 óráig 
adhatják le. A polgármester jelölteknek 81 db ajánlószelvény kell, a képviselő jelölteknek 
pedig 27 db ajánlószelvény kell. Azt tanácsolja, javasolja, hogy néhány darabbal 
mindenképpen többet gyűjtsenek. A főjegyző úr felhívta a figyelmet arra az értekezleten, 
hogy a pártszínekben induló jelölteknek és a független jelölteknek regisztráltatni kell magukat 
az adatvédelmi biztosnál, mindenki eldönti jelöltként, hogy ezt megteszi, vagy nem. A 
hivatalos információ szerint regisztrálni kell. Semmit nem fognak veszteni a jelöltek, ha 
regisztrálnak. A HVB le fogja tenni az esküt, újra alakulnak és a jövő héttől várják az 
ajánlószelvényeket. Kérte, hogy aki összegyűjtötte az ajánlószelvényeket, hozza be. Nagyon 
rövid határidők vannak, és egy külön programmal minden egyes szelvényt ellenőrizni kell. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
Takács Istvánné Kovács Tibor Orbán 
  hitelesítő hitelesítő 
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