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Az ülés megnyitása 

 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Megkérdezte, hogy az ismertetett 
napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Beszámoló a 2010. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról. 
 
2./ 2011. évi költségvetési koncepció. 
 
3./ Testületi hatáskörbe tartozó közüzemi díjak, árak, bérleti díjak megállapítása. 
 
4./ Belső ellenőri jelentések megvitatása. 
 
5./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
6./ Egyebek 
- Villamos áram vételezésére tett árajánlatok megvitatása. 
 
 

 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és Göncz 
Zoltán képviselő-testületi tagokat javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester felkérte Végh László alpolgármestert az eskütételre.  
 
Végh László az alpolgármesteri esküt letette. 
 
(Az aláírt eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
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1. 
Beszámoló a 2010. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az írásbeli előterjesztést mindenki 
megkapta. Az intézményekre vonatkozó beszámoló később került kiküldésre, mert később 
kapták meg. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta volna a beszámolót, de nem volt határozatképes, 
ezért csak beszélgetés formájában történt meg ez a tárgyalás. Steflik Judit gazdasági vezető 
részt vett a beszélgetésen, és elmondta, hogy miért van szükség a tagintézmények 
költségvetésének módosítására. A pályázati pénzek vannak a módosításban, illetve a Farkas 
Gyula Tagiskola a Farkas Gyula Napokra és a kolozsvári kirándulásra kapott támogatás került 
beépítésre. Vannak nagyon magas tételek, aminek az az oka, hogy bizonyos cafetéria 
juttatások évi összege kifizetésre kerültek az év elején, amit megengedett a törvény, azért nem 
időarányos.  
Az iskola tekintetében biztos, hogy a bér tekintetében túllépés van, ezt tudták is. A nyugdíjba 
vonuló pedagógusok helyettesítése nem volt betervezve szeptembertől. Illetve a haláleset 
miatt még pluszok lesznek, ezt majd év végén fogják helyre tenni.  
 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az iparűzési adó időarányosnak tűnik, de nem az, 
mert szeptemberben a második félévi adót teljesen be kellett volna fizetni. Korábbi években is 
ilyen arányú volt ebben az időszakban az adóbefizetés. December 3-ai állás szerint közel 9,5 
M Ft hátralék van. Ebből 4,7 M Ft az iparűzési adó, egy vállalkozónak 3,1 M Ft a tartozása. 
Van rá esély, hogy ezt a hátralékot behajtsák, az ügy bírósági végrehajtónak át lett adva. 
Természetesen a többi hátralék esetében is mindent megtesznek a behajtás érdekében. A 
gépjárműadónál 2,4 M Ft hátralék van. Ebből 800 E Ft négy éves tartozása van egy cégnek, 
talán jövőre le tudják írni. 2 M Ft körül van a késedelmi pótlék tartozás. A talajterhelési díjnál 
200 E Ft a hátralék. Ezeknél van esély a behajtásra. Egyéb bevételekből plusz 830 E Ft-ot 
szedtek be. Gyakorlatilag 4 M Ft-tal kevesebb lett a bevallások alapján befizetendő iparűzési 
adó, mint amit beterveztek. Ennyire romlott a vállalkozók helyzete, ennyivel kevesebb lett a 
nettó árbevételük. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a lakosságnak nyújtott kölcsönnél 
túllépés van. A rendkívüli időjárás következtében két lakóépület károsodott, az érintetteknek 
adott az önkormányzat kamatmentes kölcsönt, ezért lett ilyen magas ez az összeg. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy 17 M Ft bevételt terveztek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy arra terveztek 17 M Ft-ot, hogy 
eladják az önkormányzati ingatlanokat.  
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az óvoda tetőfelújítására kaptak 12 M Ft 
támogatást. A beszámolóban az szerepel, 4 M Ft körüli a hiány. Hogyan jött ki ez az összeg? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy javult a költségvetésük, nem  
17 M Ft hiányzik, hanem csak 4 M Ft. Ez azért ennyi, mert közben kaptak 12 M Ft 
támogatást. A betervezett 17 M Ft-ból semmi nem folyt be.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a csatorna érdekeltségi hozzájárulásból több folyt be 
a tervezettnél, ami csökkenti a hiányt. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogyha a 12 M Ft-ot leveszik, akkor  
422 E Ft van még. Befizették a tornaterem építése kapcsán az ÁFA-t. Ennek a 
visszaigénylését novemberben adták be, innen még fog visszajönni 11 M Ft körüli összeg, de 
ebből le fogják vonni az előleg egy részét. Még nem kapták meg a szerződésmódosításra az 
engedélyt, de a fejlesztő és anatómiai eszközöket megrendelték. A műszaki ellenőri 
tevékenység összege majd a végszámlánál lesz elszámolva. Elkészült a tornaterem 
riasztórendszere. A fenti részre valóban nem kellett annyi érzékelőt tenni, így 152 E Ft+ÁFA 
lett a végösszeg. Ha lesz rá lehetőség, ezt is megpróbálják elszámolni. 
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 2010. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

144/2010 (XII. 09.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. 

évi III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, az 
előterjesztés szerint. 

 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

2. 
2011. évi költségvetési koncepció 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az írásbeli előterjesztést megkapták 
a képviselők, még nem igazán állnak rendelkezésre adatok. A legnagyobb kiadásokat a két 
oktatási intézmény jelenti, de ezzel kapcsolatban nincsenek adatok, hiszen Seregélyes nem 
tudta megküldeni a várható számokat. Lényegesen nem változtak a normatívák az előző évhez 
képest. Az SNI-s gyerekekre kapnak plusz normatívát. A pedagógus szakkönyvre nem lesz 
támogatás, illetve a kistérségi normatívát valamivel csökkentették. Ezek nagyon lényegesen 
fogják terhelni a következő évet. Az I. orvosi rendelőt az önkormányzatnak kell működtetni. 
A működtetés havi 1,6 M Ft körüli összeg, és 6-700 E Ft finanszírozást kapnak. Az egyik 
doktornő januárban tud választ adni arra, hogy hosszú távra is itt marad-e. A berendezéseket 
megvásárolták július-augusztusban. Az óvoda tetőfelújítását meg kell csinálni, ami 25-30 M 
Ft a kalkuláció szerint, mert ha leszedik a tetőt, akkor ki kellene cserélni a nyílászárókat, ami 
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plusz költség. Megkapták a tetőfelújításra a jogerős építési engedélyt, így lehet kezdeni a 
tárgyalásokat a vállalkozókkal. 
A beadott játszótéri pályázatról még nem tudják, hogy eredményes-e. A pályázati összeg kb. 6 
M Ft lesz, aminek az ÁFA-já kell kifizetni. Elkészült az Új utcának az egyik szakaszán az 
ivóvízhálózat, és be kellene fejezni a második szakaszt. A sportöltöző felújítását meg kell 
előlegezni. Az összeget a sportklub 100 %-ban visszakapja majd, kellene a pontos összeg.  
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy a sportklub szeretné jövőre a sportöltözőt 
felújítani. Majdnem 8 M Ft-ot nyertek a pályázaton, az előzetes számítások alapján 13,2 M Ft-
ba kerülne. Társadalmi munkával, felajánlással tudnak lefaragni az összegből.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy gyakorlatilag az anyagköltséget 
kell majd biztosítani. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy jelenleg a bontási engedély és a terveztetés 
folyamatban van. A következő testületi ülésre megpróbálnak egy tételes kimutatást hozni a 
költségekről.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy máskor is voltak, és lesznek is ún. 
pályázat megelőlegező hitelek, itt is ebben kell gondolkodni.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a koncepció nem tartalmaz fedezetet felújításra és 
karbantartásra. A faluközpontban a járda olyan állapotban van, hogy kezdeni kell vele 
valamit. Ha valakinek eltörik a lába, be fogja perelni az önkormányzatot. A játszótéri 
pályázatnál az ÁFA kifizetése majdnem 3 M Ft-os kötelezettségvállalást jelent. A játszótérről 
lemondana, inkább a járdát kellene megvalósítani. A sportöltözővel kapcsolatban teljesen 
egyetért, a megelőlegezésre tavaly kötelezettséget vállaltak. A horgásztónál a parkolóban a 
padok illetve az asztalok fölé tetőt építenek, ami jövőre el fog készülni és ez is növelni fogja a 
település vagyonát. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy mit takar az Új utcai ivóvízhálózat kiépítésének 
II. üteme? Hogyan lesz a sportöltözős beruházás elszámolva? Az ingatlan és az épület is az 
önkormányzaté, az ott történt értékváltozás érinti a vagyont, ugyanakkor a pályázó nem az 
önkormányzat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a pályázat benyújtásához 
tulajdonosi hozzájárulás kellett. Az önkormányzat hozzájárult, hogy ez a beruházás 
megvalósítható legyen. Azért a civil szervezet pályázott, mert ők az ÁFA-t is elszámolhatják. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy fordított helyzet is volt már, amikor az 
edzőpálya kialakítására az önkormányzat pályázhatott a kistérséghez, de mégis a sportklub 
kivitelezte, finanszírozta, és ugyanúgy a község vagyona gyarapodott. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a pályázati támogatással el kell 
számolni, folyamatosan jelentést kell írni, és fényképekkel alá kell támasztani az ott folyó 
munkát. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a horgásztónál is ugyanaz a helyzet van. A 
Horgászegyesület az önkormányzat hozzájárulásával tud pályázni, ha lesz rá lehetőség. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az Új utcának a feléig, ameddig 
házak vannak, készült el az ivóvízhálózat. A Fejérvíz Zrt. javasolta, hogy két lépcsőben 
végezzék el a kiépítést. A következő lépésben az utca végéig lenne kiépítve a vízhálózat 
jövőre, mert azon a részen vannak az önkormányzatnak telkei, amelyeket ezek után lehetne 
értékesíteni. 
 
Telek László képviselő 17 óra 55 perckor megérkezett. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy ebben az esetben is működik a közműfejlesztési 
hozzájárulás? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy igen. 65 E Ft hozzájárulást 
állapított meg a testület, amit december 20-ig kell befizetni. Addig nem lehetett rákötni a 
hálózatra, amíg nem fizették ki a hozzájárulást, vagy nem kötöttek megállapodást a 
részletfizetésre. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogyha elkészül a sportöltöző, akkor célszerű lesz, 
hasonlóan a Horgászegyesülettel kötött szerződéshez, szerződést kötni, hogy a tulajdonjogon 
kívül a használati jog is bejegyzésre kerüljön a tulajdoni lapon.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Egyetértett Pleizer Lajos képviselő felvetésével. 
Amikor meghosszabbításra került a Fő u. korszerűsítésének terve, akkor a Strabagtól kért 
költségvetést. 80 M Ft körül van a teljes korszerűsítés. Olyan járdát kell építeni, amit fel lehet 
szedni, mert ott zárt árok lesz, mert gyalogos és kerékpáros közlekedés is lesz ott. Kell ezzel 
foglalkozni, és ebben lehetne lakossági segítséget is kérni.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy valamilyen formában ide is be lehetne vonni az 
Alcoa-t, az egyik programjuk kimondottan erről szól. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 2013-ig szóló pályázati 
lehetőségek között kevés, ami illene Sárosdra. Megkérdezte, hogy a költségvetési 
koncepcióval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
Szavazásra tette fel a 2010. évi költségvetési koncepciót azzal a kiegészítéssel, hogy az 
iskolától a postáig, és az üzletektől az óvodáig a járdakészítést, valamint a sportkör részére a 
sportöltöző felújításának megelőlegezését tervezzék be. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

145/2010 (XII. 09.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
beterjesztett 2011. évi költségvetési koncepciót, a következő kiegészítéssel:  
- a falu központjában a járdákat fel kell újítani, 
- a sportöltöző felújítást, átépítését biztosítani kell.  

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester  
 Határidő: azonnal 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az iskola egy kéréssel fordult a 
képviselő-testülethez. A tagintézmény vezető a pályázatában is leírta, hogy szeretné bevezetni 
az iskolaotthonos oktatási formát. Az idén erre megvolt a fedezet, de ha tovább akarják ezt 
vinni, akkor a következő évben egy fővel növelni kell a pedagógusok létszámát, amihez mind 
a két fenntartónak hozzá kell járulni. Ha a többlet bér költséget vállalja Sárosd, akkor 
Seregélyesnek nem lenne ellene kifogása. Megkérdezte a tagintézmény vezetőt, hogy milyen 
tapasztalatok vannak az iskolaotthonos oktatásról? 
 
Bárkányiné Vohl Mária tagintézmény vezető: Elmondta, hogy voltak ellenérzések a 
szülőkben. Mára az iskola-előkészítő foglalkozások segítettek, hogy ez a kis felhő elvonuljon. 
Elégedettségi mérést fognak végezni. Folyamatos kapcsolatban vannak a szülőkkel. Eddig az 
a tapasztalat, hogy megelégedéssel vannak a szülők. Nem igazolódott be, amitől féltek a 
szülők, hogy a gyerekek milyen fáradtak lesznek, nem tudnak figyelni a délutáni órákon. Azt 
látják és tapasztalják, hogy nagyon jól terhelhetők a gyerekek, nagyon jól haladnak, a 
tanulással nincsen probléma. A gyerekek sokkal kötelességtudóbbak, sokkal több lehetőséget 
lehet számukra biztosítani, ami úgymond a neveltségi szintjüket emeli. Ez is az egyik 
legfontosabb célja az oktatáson kívül.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy mintegy 1,1 M Ft plusz összegről 
van szó, amit az önkormányzatnak biztosítani kellene. Megkérdezte, hogy a iskola-otthonos 
oktatás az 1. és 2. osztályban lenne, a 3., 4. osztályban visszaállna a régi rendszer? 
 
Bárkányiné Vohl Mária tagintézmény vezető: Válaszolt, hogy igen. Úgy gondolták, hogy 
egyelőre egy kétéves időszakot nézzenek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel az iskola kérelmének 
támogatását. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

146/2010 (XII. 09.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Farkas Gyula Tagiskola létszám növeléséről 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

Farkas Gyula Tagiskola kérelmét, biztosítják az iskolaotthonos oktatás 
folytatásához a többlet bér fedezetét a 2011. évi költségvetésben. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2011. február 15. 
 
Bárkányiné Vohl Mária tagintézmény vezető távozott az ülésről. 
 

3. 
Testületi hatáskörbe tartozó közüzemi díjak, árak, bérleti díjak megállapítása 

 
Szemétszállítási díj 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az írásbeli anyagot mindenki 
megkapta. Minden évben tartanak egy megbeszélést a Vertikál Zrt-vel a szemétszállítási díjjal 
kapcsolatban. Ez még nem történt meg, ezért ebben most ne döntsenek. Maximum 5 %-os 
emelést tart elfogadhatónak. A nem határozatképes pénzügyi bizottsági ülésen nem voltak egy 
véleményen a rét-legelő, szántó bérleti díj esetében, a többi díjnál igen. 
 
Közterület használati díjak 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a közterület bérleti díját üzleti célra rendeletben kell 
elfogadni. Jelenleg 300 Ft/m2/hó a bérleti díj, amit 330-350 Ft/m2/h közötti összegre javasol 
emelni. A testületen múlik, hogy emel-e, illetve mennyit. Három éve nem volt ez díj emelve. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Támogatja a 330 Ft/m2/hó összegre emelést. Elfogadható részéről a 
2500 Ft/nap a piaci árusításnál és a 4,50 Ft/m2 a szántó bérleti díjánál. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a közterület bérleti díj 
emelésével kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
Szavazásra tette fel a közterület bérleti díját üzleti célra 330 Ft/m2/hó összegben való 
megállapítását. 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2010 (XII. 10.) számú  
 

R E N D E L E T E 
 
A települési rendtartásról szóló többször módosított 9/1993. (X. 1.) számú rendeletének 

módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található) 
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Egyéb bérleti díjak 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a terembérleti díj elsősorban a 
Művelődési Házra vonatkozik, amikor ott valamilyen termékbemutató van, illetve a Védőnő 
Szolgálatnál szoktak szemvizsgálatot tartani. Határozzák-e meg azt, hogy ez a díj a 
sporttevékenységet folytató szervezetekre is vonatkozzon? A kemposokon kívül mindenki 
fizet terembérleti díjat. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Egyetértett, hogy mindenki fizessen terembérleti díjat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a határozatba bele lehetne írni, 
hogy a konditerem bérleti díja is ennyi. A tornateremnél is mindenkire vonatkozik az 5000 Ft-
os bérleti díj, így megszűnne ez az anomália. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Javasolja, hogy a Sárosdon valamilyen szervezeti rendszerben 
sportot űző, sportot kedvelő egyesületek, magánszemélyek, szerveződések, civil csoportok 
sportolással kapcsolatos dolgait egyformának tekintsék. A Kulturális Bizottság vegye fel a 
napirendi pontjai közé, volt erről szó, hogy nézzék egyszer azt úgy össze, hogy kik, milyen 
módon, hogyan használják Sárosd sportolási célra használt ingatlanait, és próbálják meg 
egyféle szemüveggel nézni az összes sportot űző, szerető résztvevőt. Valahol ezt egy 
egységes szerkezetbe kellene kezelni, természetesen ott aztán van arra lehetőség, hogy 
figyelembe vegyék azokat a sajátosságokat is, hogy ez egyéni egészség-megőrzési 
tevékenység, kollektív egészség-megőrzési tevékenység, Sárosd hírnevét öregbítő 
sporttevékenységet folytatnak. Elég nagy különbségek vannak ezekben a dolgokban, ezt össze 
kellene nézni, fésülni, hogy kik milyen lehetőséget, támogatást kapnak, nem kapnak, kik 
mivel élnek és élnek vissza.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogyha mindenki fizetne a Művelődés Házban bérleti 
díjat, így lenne egységes, legalább épületek szintjén. Ha épületről, ingatlanról beszélnek, az a 
szerencsésebb, ha mindenki azonos feltételekkel használja. Én voltam az egyik legnagyobb 
támogatója, hogy a kemposok ingyen kezdhessék ott a munkájukat. Ők valóban nagyon jól 
kinőtték magukat. A sportolók elég komoly összegeket fizetnek a klubnak. A testületnek 
meglesz az a lehetősége, hogy valamilyen mértékben támogassa az egyesületeket, lehet 
pályázatot is kiírni ilyen célra, akkor lehet részben kompenzálni a terembérleti díjat. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: Elmondta, hogy a kemposoknál is felmerült, hogy 
őket ki akarják tenni a tornaterembe, de nekik jó a konditerembe. Megvásárolták a 
szőnyegeket, amivel az egész termet lefedik, és az nem csúszik el. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a szőnyeget a képviselők vették 
meg. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy máshol is le lehet teríteni a szőnyegeket. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy a kemposok méretre vették a szőnyegeket, 
az egész konditermet leterítik vele. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: Tájékoztatta a kemposokat, hogy szó sincs arról, 
hogy őket ki akarják tenni a konditeremből. De az nem fenntartható állapot, hogy az egyik 
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helyen dupláját fizetnek bérleti díjat, ők meg nem fizetnek. 7 évig volt ingyenes nekik a 
terem. 
 
Végh László alpolgármester: Elmondta, hogy terembérleti díjról van szó, ezzel leszünk 
egységesek. A tornateremnél is egységes a bérleti díj, úgy gondolták, ha valakit támogatni 
akarnak majd, annak megtalálják a módját. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy pályázatot kellene kiírni 
támogatásra. Ezt majd kidolgozzák. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy más, különböző bérleti díjak vannak, más civil 
szervezetek is érintettek, azoknak is kivetnek bérleti díjat? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem. A sportegyesület és a 
horgászegyesület is rendben tartja az általa használt területet. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy hozzanak létre egy támogatási alapot. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: Megkérdezte, hogy a mazsorett csoportnak is kell 
bérleti díjat fizetni? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a mazsorett csoportot az 
önkormányzat hozta létre, a Művelődési Ház tevékenységi körébe tartozik. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy a kempo nem sárosdi klub, az egy dolog, 
hogy sárosdi gyerekek is vannak ott. Ezzel sincs semmi baj. Amíg a bizottság vagy a testület 
nem hoz egy rendezést, addig maradjon ebben a helyzetben, de a bérleti díj meg így egységes. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a terembérleti díjra, piaci árusításra 
2500 Ft a javaslat, a gépkocsi tárolók bérleti díjára 8500 Ft a javaslat, ez jelenleg 8000 Ft. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy minden díj 2007-ben lett megállapítva. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy gépkocsi tároló a két orvosi 
rendelőnél és a gyógyszertárnál van. Az orvosi rendelőnél az önkormányzat fizet minden más 
közüzemi díjat. A többi településen a közüzemi díjakat az orvosik fizetik. Azt tervezik azokon 
a helyeken, hogy bérleti díjat is vetnek ki a rendelőkre.  
A belterülethez tartozó ingatlanokat, amelyek nem szántók, hanem beépítetlen területek, 
ugyan azzal a bérleti díjjal adják ki, mint a szántót. Ezekre a területekre nem tudnak 
visszaigényelni földalapú támogatást a használók. Ezeket lehet, hogy nem szántónak kellene 
venni. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a Táncsics utcában vannak ilyen területek. 
Korábban döntött a testület arról, hogy első évben nem kellet bérleti díjat fizetni, ha valaki 
kibérelte azokat a telkeket. Bérbe is vették a telkeket. A 4 Ft-os bérleti díj a belterületen 
maradjon meg, de ha bizonyítható, hogy tartósan vízzel borított a terület, akkor arányosan arra 
bérleti díjat ne kelljen fizetni. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy nem fog részt venni a szavazásban, mert a 
legnagyobb bérlője az önkormányzati területeknek. A területalapú támogatás egy része az EU 
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által, a másik része a magyar kormány által finanszírozott. Ezt a pénzösszeget azért találták ki, 
tisztában léve azzal a sajátossággal, hogy a mezőgazdasági tevékenység nem termel olyan 
hasznot, de a terület rendben, tisztán tartása költséggel jár. Többszöröse összeget fizetnek 
máshol mint nálunk. Ha megszüntetnék, akkor kerülnének versenyhelyzetbe, most 
versenyhátrányban vannak. Jó esetben kijönnének vele nullára. Akkor is kifizette a bérleti 
díjakat, amikor emeltek, és amikor nem. A községi legelő több mint 1/3-a egy éve 
használhatatlan és a számlában az összeg ugyanúgy szerepel a szántónál. A Táncsics, Zalka, 
Új utcai területeken is lehet a napokban belvíz probléma, és ez jövő májusig ilyen lesz. Ezt 
vegyék figyelembe. Jelentősen alacsonyabb összeget kell megállapítani ezekre a diribdarab 
földekre. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy nyilván nem lehet azt mondani a bérlőnek, 
hogyha kell egy bizonyos földterület, akkor vegyen ki hozzá egy pici területet is. Arra hajlik, 
hogy a jól kiadható földterületnek az árát is csökkentsék. A belvízzel érintett területek bérleti 
díját oldják meg. Támogatja a 4,50 Ft-os árat. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Egyetértett. A következő évre a réteket kivenné a bérleti körből, 
pontosan az elhangzottak miatt. Látja a horgásztó környékét, azokra a területekre nem lehet 
rámenni. Megállapítaná a díjat, de elengedné. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy bele kellene írni az árak után, hogy 
a bérleti díjak kiszabásánál figyelembe kell venni a belvízi helyzetet. Belvízzel borított terület 
után nem kell fizetni. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az árat meg kell állapítani, és a határozatba bele 
lehet foglalni, hogy a belvízzel borított területekre nem kell fizetni. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy a víz által kipusztított kultúrát ki kell venni a 
területalapú támogatás igényléséből, mert ha nem, akkor megbüntet az MVH. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a belterületi ingatlanok bérleti 
díja mennyi legyen? 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy ezek díját a bérleti díj felére csökkentené. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy a belterületi 
mezőgazdasági hasznosításra kiadott ingatlanoknál 2 Ft/m2 legyen a bérleti díj. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
6 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
1 tartózkodással 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

147/2010 (XII. 09.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A mezőgazdasági hasznosítású területek bérleti díjáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában 

lévő mezőgazdasági hasznosítású belterületek bérleti díját 2011. január 1.-től 
a alábbiakban határozza meg: 2,-Ft/m2/év 

 
 Utasítják a Polgármesteri Hivatalt, hogy a változásról az érintetteket 

értesítsék. 
 
 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: folyamatos 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a belvízzel borított terület után a 
bérleti díjat vagy elengedik, vagy nem vetik ki, vagy utasítják a hivatalt, hogy értesítsék az 
érintetteket, és a belvízzel borított terület után ne vessék ki a bérleti díjat. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy van az idei évi és a jövő évi bérleti díj. 
Minden évben mérlegelési joga van a testületnek erre. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ez a bérleti díj a jövő évre 
vonatkozik, most tudják, hogy belvíz van, és nem lehet használni egyes területeket. Ha nem 
döntenek róla, akkor ki kell vetni a bérleti díjat. Ebbe a határozatba ne tegyék bele, hogy a 
2010. évi bérleti díjat elengedik. Minden ingatlan esetében dönthet a testület, hogy elengedi 
vagy nem a bérleti díjat. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a 2011. évi díjakról van szó. A 2010. évi díjak nagy 
részét befizették, főleg a kisebb területeknél. Volt, aki érintett volt a belvízben, de a nyáron 
még tudta használni a területet. Meg tudtak abban egyezni, hogy több részletben befizetheti a 
bérleti díjat, mert elengedni nem tudja. Az egy más kérdés, hogy 2011-re lehet ilyen 
méltányossági jogkört gyakorolni. Az egy másik kérdés, hogy ki fogja ezt gyakorolni. Egy 
földterületet tartósan, legalább 1 hónapig belvíz borít, az már nem igazán használható. 
Beleírhatják a határozatba, hogy elengedhetik a bérleti díjat. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy a teljes elengedést nem támogatja, mert művelési 
kötelezettség az állapotban tartás, természetesen a lehetőségek határán belül, de az továbbra is 
a bérlő feladata. Erre fel kell hívni a figyelmet. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 5 évre szól a bérleti szerződés, ami 
a Földhivatalnál be van jegyezve. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy 1 ha terület feletti használat van bejegyezve, a 
kisebb terület nem. 
 
Végh László alpolgármester: Elmondta, hogy a bérleti díjat arányosan csökkenthetik, vagy 
elengedhetik a belvizes területeknél. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy a belvízzel borított terület 
után arányosan csökkentheti a testület a bérleti díjat, a mezőgazdasági hasznosítású területnél 
a szántó bérleti díja 4,50 Ft legyen, a legelő bérleti díja 2,0 Ft maradjon. 
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
 
5 igen szavazattal 
1 ellenszavazattal 
tartózkodás nélkül 
1 fő nem vett részt a szavazáson 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

148/2010 (XII. 09.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Önkormányzati díjak megállapításáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában 

lévő ingatlanok bérleti díját az alábbiakban állapítja meg 2011. január 1.-től. 
 

- Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja 850,-Ft/m2/hó 
- Terem bérletdíja (Kondi teremé is) 2.500,-Ft/ó. 
- Piaci árusítás 2.500,-Ft/nap 
- Gépkocsi tárolók bérleti díja: 8.500,-Ft/db/hó 
 
    Mezőgazdasági hasznosítású (kül)területek bérleti díja: 
- szántó: 4.50,-Ft/m2/év 
- rét, legelő: 2.00,-Ft/m2/év 

 
 Utasítják a Polgármesteri Hivatalt, hogy a változásról az érintetteket 

értesítsék. 
 
 A belvízzel borított területek után a bérleti díjat arányosan csökkentheti a 

Képviselő-testület. 
 
 A fenti bérleti díj hatálybalépésével egyidejűleg a 181/2007 (XII. 17.) számú 

határozat hatályon kívül kerül. 
 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: folyamatos 
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4. 

Belső ellenőri jelentések megvitatása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az egyik belső ellenőri vizsgálat a 
hivatali pénztár működése, és a pénzkezelése volt. A másik vizsgálat a Farkas Gyula 
Tagiskola építési beruházásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás szabályszerűsége volt. A 
közbeszerzést közbeszerzési szakember bonyolította, és akkor módosításra került a 
szabályzat, ami azóta már biztos, hogy nem felel meg a jogszabályoknak, hiszen ez 2009. 
tavaszán történt. Ebben az esetben azt kifogásolták, hogy a Bíráló Bizottság munkájában a 
polgármester, az alpolgármester, illetve a képviselők nem vehetnek részt, mert a döntésben is 
részt vesznek. A bizottság feladata a döntés előkészítés a döntést hozó felé. Ezért az egész 
szabályzatot át kell dolgozni. Április 15-ig kell a közbeszerzési tervet elkészíteni, ezért a 
szabályzatot addigra dolgozzák át az akkor jogszabályoknak megfelelően. A pénztárral 
kapcsolatos intézkedési terv végrehajtásáról február végén vagy március elején kérnek egy 
beszámolót. 
 Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem 
volt. Szavazásra tette fel, az elhangzottakat. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

149/2010 (XII. 09.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A belső ellenőri jelentésekről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és 

megvitatta a 2010. évi belső ellenőri vizsgálatok jelentéseit, a polgármesteri 
hivatal pénztárának működéséről, pénzkezeléséről, valamint a Farkas Gyula 
Tagiskola építési beruházásával (tornaterem) kapcsolatos közbeszerzési 
eljárásról.  

 A jelentéseket és az intézkedési tervet elfogadják, amelyek végrehajtásról 
beszámolót kérnek. 

 
 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: folyamatos 
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5. 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy írásos előterjesztés nem készült, mert az anyag 
összeállításakor nem volt olyan határozat, ami teljesült volna. A Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat megküldésre került. A tagiskola vezető arról tájékoztatta, 
hogy az iskola küldi tovább az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételi 
pályázatot, a testületi határozatot az intézmény megkapta. 
 
 

6. 
Egyebek 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Fejérvíz Zrt. beruházási 
javaslatáról még konzultálnak a másik két érintett településsel.  
 
Jogszabályváltozás miatt módosítani kell a Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását.  
A módosító javaslatot mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, az elhangzottakat. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

150/2010 (XII. 09.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításáról 
 
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Sárvíz Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása V. módosítására” vonatkozó javaslatot, melyben 
foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 

I. 
 
A Képviselő-testület „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 
2004. évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Sárvíz Többcélú 
Kistérségi Társulás Abán, 2004. július 24.-napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak 
szerint módosítja, mely a Társulási Megállapodás V. számú módosítása: 
 
 
1. A Társulási Megállapodás I. fejezet 3. pontjában a Társulás településeinek 

összlakosságszáma, valamint 4. pontjában a tagi önkormányzatok állandó 
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népességszáma kiegészül a 2010. január 1-i adatokkal. A Társulás településeinek 
összlakosságszáma a 2010. január 1-i adatok szerint: 23974 fő.  

 
2. A Társulási Megállapodás I. fejezet 9. pontja kiegészül az alábbi pontokkal: 
 „az alábbiak szerint: 
 9.1. A feladat ellátását költségvetési szerv, vagy gazdálkodó szervezet alapítása és 

fenntartása útján biztosítja. 
 9.2. Egyes feladatok ellátására a székhely Aba Nagyközség Önkormányzatával, vagy a 

Társulás más tagjával megállapodást köt, melynek alapján a feladatellátást a 
megállapodó Önkormányzat intézménye valósítja meg. 

 9.3. Egyes közös feladatok megvalósítására a társulási rendszer részét alkotó mikro-
körzeti társulással, társulásokkal köt megállapodást. 

 9.4. A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott esetekben a közös 
feladatellátást, ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, egyéb polgári jogi 
szerződés keretében biztosítja.” 

 
3. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 1.6.2. b) pontban a „Közép-dunántúli 

Regionális”helyett a „Fejér Megyei” megnevezés lép.  
 
4. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 2.6. pontja kiegészül a „háziorvosi-és fogorvosi” 

mondatrésszel. 
 
5. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 2. pontja kiegészül 2.21. ponttal: 
 „2.21. A Társulás az abban részt vállaló önkormányzatok közigazgatási területén ellátja 

mindazon mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott 
önkormányzati egészségügyi alapellátási feladatokat, melyeket a 2.1.-2.20. pontok nem 
részleteznek.”  

 
6. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 3. pontja kiegészül 3.17.-3.18. ponttokkal: 
 „3.17. A Társulás ellátja, továbbá megszervezi és koordinálja a „szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 57. § (1) bekezdésében meghatározott -, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás szociális alapszolgáltatási feladatokat 
– azokon a településeken, amelyeken – a szociális alapellátásokat, avagy azok egy részét 
– önállóan nem tudják biztosítani. 

 3.18. A Társulás ellátja – az abban részt venni kívánó Önkormányzatok közigazgatási 
területét érintően – mindazon 3.1. – 3.17. pontban nem részletezett szociális ellátási 
feladatokat, melyet a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések a települési 
önkormányzatok részére ellátandó feladatként határoznak meg.”  

 
7. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 4. pontja kiegészül a 4.7. és 4.8. pontokkal: 
 „4.7. A Társulás az abban részt venni kívánó Önkormányzatok közigazgatási területét 

érintően a gyermekek napközbeni ellátására családi napközi hálózatot működtet. 
 
8. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5. pontja kiegészül az 5.8. ponttal: 
 „5.8. A Társulás az 5.1. – 5.7. pontban nem részletezett valamennyi olyan közoktatási 

önkormányzati feladat közös ellátásában részt vesz, melyeket a mindenkori hatályos 
jogszabályi rendelkezések meghatároznak, s annak közös megvalósítását a társult 
önkormányzatok igénylik.”  
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9. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 6. pontja kiegészül 6.19. ponttal: 
 „6.19. A Társulás ellátja a 6.1. – 6.18. pontban nem nevesített mindazon közművelődési 

feladatokat, melyeket a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések meghatároznak, 
s annak közös megvalósítását az abban részt vállaló tagi Önkormányzatok igénylik.”  

 
10. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 7. pontja kiegészül 7.10. ponttal: 
 „7.10. A Társulás ellátja továbbá mindazon településrendezési és építési örökség, épített 

környezet védelemmel kapcsolatos feladatokat, melyeket a mindenkori hatályos 
jogszabályok a települési Önkormányzat feladatkörébe utalnak, s annak közös 
megvalósítását az Önkormányzatok igénylik.”  

 
11. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 14.1. pontja kiegészül az „Együttműködés a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel” mondattal. 
 
12. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 14.2. pontja kiegészül a „Megteremti a 

fenntartásában működő közoktatási intézményeket érintően az iskolai testnevelés és 
sporttevékenység gyakorlásának feltételeit, biztosítja az iskolai sportkörök működéséhez 
szükséges feltételeket.” mondattal.  

 
13. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 14.4. pontja kiegészül „A kistérségben 

sportrendezvényeket, sportprogramokat, sporttáboroztatást szervez, támogatja az amatőr 
sportversenyek, rendezvények harmadik személyek általi szervezését.” mondattal.  

 
14. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 4. pontja kiegészül 4.8. ponttal: 
 „4.8. A Társulás a 14.1. – 14.7. pontban nem nevesített valamennyi olyan sporttal 

kapcsolatos önkormányzati feladat ellátásában részt vesz, amelyeket a mindenkor 
hatályos jogszabályi rendelkezések meghatároznak, s annak közös megvalósítását a 
társult önkormányzatok igénylik.”  

 
15. A Társulási Megállapodás V. fejezet 2.2. pontból a „kistérségek megállapításáról, 

lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. évi (XII.18.) számú 
Kormányrendeletben meghatározott eljárási rendben” mondatrész törlésre kerül. 

 
16. A Társulási Megállapodás V. fejezet 6.1. pontja kiegészül az alábbi mondattal: 
 „A társulás elnökének megválasztásáig az elnöki jogkör gyakorlója a kistérség székhely 

önkormányzatának polgármestere.” 
 
17. A Társulási Megállapodás V. fejezet 11.1. pontban az „5 tagú” mondatrész „3 tagú” 

mondatrészre cserélődik.  
 
18. A Társulási Megállapodás V. fejezet 11.2. pontjából a „több, mint felét” mondatrész 

törlésre kerül. 
 
19. A Társulási Megállapodás V. fejezet 11. pontja kiegészül a 11.5. ponttal: 
 „11.5. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság munkájának segítésére 9 fős szakmai 

tanácsadó testületet hoz létre, mely testület tagjait a tanácstagok delegálják.” 
 
20. A Társulási Megállapodás V. fejezete kiegészül 14. és 15. ponttal, mely az alábbiak 

szerint tagolódik: 
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 „14. Közbeszerzési Bizottság 
 14.1. A Társulási Tanács a kistérségi társulás közbeszerzési feladatainak ellátására 5 

tagú Közbeszerzési Bizottságot hoz létre. 
 14.2. A bizottság elnökét és tagjai több, mint felét a Tanács tagjai sorából kell 

megválasztani. 
 14.3. A Közbeszerzési Bizottság feladatai: 
 14.3.1. Javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás lefolytatásának menetéről, az eljárás 

fajtájáról, 
 14.3.2. Javaslatot tesz a részvételi felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlati 

felhívás és dokumentáció tartalmának meghatározásáról, 
  14.3.3. Értékelési eljárás lefolytatása, 
 14.3.4. Döntési javaslat és szakvélemény készítése a Társulási Tanács részére az 

eljárást, vagy az eljárási szakaszt lezáró határozat meghozatalára. 
 15. A Társulás által alapított költségvetési szervek alkalmazottainak jogállása: 
 15.1. A Társulási Tanács által alapított költségvetési szervek alkalmazottainak 

jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 
rendelkezése az irányadó, valamint: 
 15.1.1. a Munkaszervezet alkalmazottai tekintetében a Kjt. Végrehajtásról 

rendelkező 77/1993. (V.12.) Korm. számú rendeletben, 
 15.1.2. a további intézmények alkalmazottai esetében a Kjt.-nek az adott 

önkormányzati ágazati feladatot teljesítő – közoktatási, közművelődési, avagy 
szociális-egészségügyi – intézmények közalkalmazottai tekintetében irányadó 
Kormányrendeletben foglaltak. 

 15.2. A Társulási Tanács egyes feladatok ellátására közvetlenül külső harmadik 
személyekkel jogosult megbízási, avagy vállalkozói szerződések megkötésére, mely 
tekintetében a Ptk. Rendelkezései az irányadók. 

 
21. A Társulási Megállapodás VI. fejezet 1.13. pontja kiegészül a 1.13.9. ponttal: 
 „1.13.9. Az V/1. 15.13.-V/1. 15.20. pontban meghatározott ügyekben.” 
 
22. A Társulási Megállapodás VI. fejezet 1.15. pontja kiegészül az alábbi pontokkal:  
 „1.15.13. Pályázatok benyújtásáról való döntés. 
 1.15.14. Hitelfelvételről, szabad pénzeszközök, a közös pénzügyi alap felhasználásáról, 

a benyújtott igények elbírálásáról döntés. 
1.15.15. A Társulásból kilépő taggal való pénzügyi elszámolás rendezése. 
1.15.16. A Társuláshoz önkormányzati közös feladatellátáshoz történő csatlakozás 

elfogadása. 
1.15.17. A tag kizárásáról döntés. 
1.15.18. Intézmény, gazdálkodó szervezet alapítása esetén, – a vonatkozó pénzügyi és  

ágazati jogszabályokban meghatározott – alapítói, fenntartói jogkörben hozandó 
döntés .  

1.15.19. A Társulási Megállapodásban meghatározott közös feladatok megvalósítására, 
a székhely, avagy tag Önkormányzattal, illetőleg mikro-körzeti társulással 
megállapodás megkötése.  

1.15.20. A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott esetekben a közös 
feladatellátást szolgáló ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, egyéb 
polgári jogi szerződés megkötése.  

 
23. A Társulási Megállapodás VII. fejezet 2.6. pontja módosul a „Hozzájárulási, befizetési 

kötelezettségek teljesítése” mondatra. 
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24. A Társulási Megállapodás VIII. fejezet 2. pontja kiegészül a 2.5.-2.8. pontokkal, az 

alábbi megbontásban: 
„2.5. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszony időtartama 

alatt a vagyoni hozzájárulásával, avagy területfejlesztési, pályázati úton elnyert, 
illetőleg társulási vagyonból keletkezett Társulási közös vagyon körére nézve 
keletkezhet, mely a tagsági jogviszony megszűnése időpontjától érvényesíthető.  

2.6. Amennyiben a Társulás nem tagi önkormányzat közigazgatási területét érintően is 
ellát feladatot, úgy a feladatellátásra a Társulási Tanács a nem tagi 
Önkormányzattal külön megállapodást köt, melyben a költségviselés szabályait s 
a közös feladatellátás időtartama alatt – a nem tagi Önkormányzat vagyoni 
hozzájárulásával, avagy rá tekintettel is nyújtott állami költségvetési támogatásból 
– keletkezett közös vagyon megosztásának módját rendezni kell.  

2.7. A Társulásból kiváló tag az Őt megillető vagyonrész kiadására mindaddig nem 
tarthat igényt, amíg a vagyon hasznosítására külső harmadik személlyel a tagsági 
jogviszonya alatt a Társulási Tanács által megkötött szerződési (használati, 
haszonbérleti, bérleti, stb.) időtartam le nem jár.  

 2.7.1. Amennyiben a vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés alapján a 
vagyonhasználó rendszeresen térítést fizet, úgy a kiváló tagra eső összeg a kiváló 
tagot illeti meg.  

 2.7.2. Amennyiben a vagyonhasználati ellenérték előre a Társulási Tanács részére 
megfizetést nyert s a Tanács azt a kivált tagra nézve is „saját erőként” a Társulási 
vagyon gyarapítására fordította, úgy a kivált tagot a használati ellenérték nem 
illeti meg, mivel azt a Társulási Tanács a vagyontárgy létrehozására fordította.  

2.8. A Társulási Tanács az általa pályázati úton elnyert pénzeszközből vásárolt közös 
vagyonú vagyontárgyak – meghatározott feltételek szerinti s ellenszolgáltatás 
melletti, - egyes tagi Önkormányzatok  külön tulajdonába adásáról jogosult 
dönteni, melynek alapján a Társulási Tanács és tagi Önkormányzat külön 
megállapodást köt.  

 A támogatási szerződés időtartama alatt a közös tulajdonú vagyontárgy(ak) nem 
adható(k) tagi Önkormányzat(ok) külön tulajdonába.  

 
25. A Társulási Megállapodás VIII. fejezet 6.1.1. pontja kiegészül az „Ezt követő 

költségvetési években a hozzájárulás évenkénti összegének megállapítására a Társulási 
Tanács jogosult.” mondattal. 

 
26. A Társulási Megállapodás VIII. fejezet 6. pontja kiegészül a 6.1.2. pont kiegészül a 

„melyet a I/8.3. pontban foglaltak szerint kell a tagi Önkormányzatoknak teljesíteniük.” 
mondatrésszel.  

 
II.  

 
1. A megállapodás fejezeteinek sorszámozása a határozatban való módosításoknak 

megfelelően helyesbítésre kerülnek. 
 
2. A Társulási Megállapodás kiegészül az alábbi X./8. ponttal: 

„8. A Társulási Megállapodás V. számú módosítása a módosítást utolsóként 
módosítást jóváhagyó Képviselőtestület határozatának meghozatala napján lép 
hatályba.„ 
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3. Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a határozat 
kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse, egyidejűleg 
felhatalmazza az V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására.  

 
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
Határidő: 2010. december 23. 
 
 
 
Villamos áram vételezésére tett árajánlatok megvitatása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az E.ON-tól is kértek ajánlatot 
villamos áram vételezésre. Ezt az ajánlatot és az MVM ajánlatát is megkapták. Az E.ON 
három árat ajánl. Jelenleg mindent 22,29 Ft-tal számláznak. Az II. orvosi rendelőnél 500 kW-
ot fizetnek havonta, és ha az MVM-el kötnek szerződést, akkor havi 1800 Ft-os megtakarítást 
érnek el 18,6 Ft-tal számolva. Több ajánlatot is kaptak, ami ennél magasabb volt. Február 1-
től tudnak váltani, mert a januári váltáshoz novemberben kellett volna jelezniük. 
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem 
volt. Szavazásra tette fel az MVM villamos áram vételezésére adott ajánlatának elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

151/2010 (XII. 09.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Villamos áram vételezéséről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt írásbeli árajánlatát intézményi (18,60 
Ft/KWh) és közvilágítási (14,60Ft/KWh) ellátásra. 

 Felhatalmazzák a polgármestert a jelenleg fennálló szolgáltatói szerződés 
felmondására2011. január 31.-vel és az MVM partner Zrt-vel az új szerződés 
megkötésére 2011. február 1.-i hatállyal. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester  
 Határidő: 2010. december 23. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy megérkezett az óvoda felújítás 
engedélyes terve. Január második hetében össze kellene hívni a sárosdi vállalkozókat egy 
ezzel kapcsolatos megbeszélésre. 
A tornaterem riasztó rendszerének kiépítése elkészült.  
Vannak pályázati kiírások, de Sárosdot nem érintik. Országos közutak átalakítására, vagy 
fekvőrendőrre, vagy sebességjelző táblákra lehet pályázni max. 15 M Ft-ig, és február 11. a 
beadási határidő. Illetve forgalombiztonsági beavatkozási terveztetésre lehet pályázni max. 6 
M Ft-ig. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek javaslata a Fejér Megyei kitüntetésekre? Gyimesi Károly 
Marosi Arnold díjra való javaslata merült fel, de közben Pleizer Lajos jelezte, hogy már 
megkapta ezt a díjat. 
 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket: 
A Képviselő-testület helybenhagyta a Szociális Bizottság tűzifa kérelem elutasításáról szóló 
határozatát, a beadott fellebbezést ismét elutasította. 
 
A Képviselő-testület döntött rendszergazda megbízásáról, továbbra is a HWD 2003 Bt. látja el 
a feladatot. 
 
 
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 Göncz Zoltán 
 hitelesítő hitelesítő 
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