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Az ülés megnyitása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Takács Istvánné képviselő betegség 
miatt nem tud részt venni az ülésen. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül 
van-e valakinek egyéb javaslata? A zárt ülésen külön napirendi pontként az Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatására tett javaslatot az iskola, arról 
kellene dönteni. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a kérelmeknél egy lakásfenntartási kérelmet 
ismertetne. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni a tornaterem 
használatával kapcsolatban, és a zárt ülésen is szeretne szót kérni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontokat az 
elhangzottakkal kiegészítve. 
 
A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 
 
2./ 2011. évi belsőellenőrzési terv összeállítása. 
 
3./ Könyvvizsgáló ajánlata az önkormányzat 2010. évi mérlegének felülvizsgálatára. 
 
4./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
5./ Egyebek 
- iskola kérelme büfé működtetésére, 
- tornaterem riasztó rendszerének kiépítésére érkezett árajánlat, 
- tájékoztatás az I. orvosi körzetről. 
 
 
 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Véningerné Bognár 
Krisztina képviselő-testületi tagot és Mrázik Sándor alpolgármestert javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
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1. 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy tárgyalta az Ügyrendi Bizottság az 
SzMSz módosítását. Átadta a szót a bizottság elnökének. 
 
Telek László képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság 
javasolja módosítani az SzMSz-t azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság 3 fő, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 3 fő, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottság 5 fő, a 
Művelődési Oktatási és Sport Bizottság 5 fő legyen.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a bizottságok létszámával 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, 
hogy az elhangzott módosítási javaslatot. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
elfogadta a javaslatot. 
 
Telek László képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság nem 
javasolja külsős alpolgármester megválasztását. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy olyan érvek hangzottak el, hogy a 
külsős alpolgármesternek nincs semmilyen szavazati lehetősége. A testületnek nem tagja, a 
polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, és csak tanácskozási joggal 
vehet részt az üléseken is. Erre azt javasolták a bizottság tagjai, hogy valamelyik bizottság 
tagja legyen, mivel a testületi ülésen nincs szavazati joga, ezért kisebb a lehetőség, hogy 
befolyásolja a döntéseket, mintha valamelyik bizottságnak a külsős tagjaként vesz részt a 
munkánkban. A művelődési területen szeretett volna egy másik alpolgármestert javasolni, és 
úgy ítélték meg, hogy esetleg nem feltétlenül ilyen státuszba kell lenni az illetőnek. De 
természetesen a testületnek is kell róla szavazni most. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy amikor megválasztásra került a testület, az 
alakuló ülés előtt volt egy kötetlen beszélgetés az elképzelésekről. Akkor a polgármester 
jelezte, hogy mivel a törvény lehetőséget biztosít, szeretne élni ezzel a lehetőséggel és egy 
külsős alpolgármestert is szeretne maga mellett tudni. Meg is jelölte ennek a személynek a 
nevét. Az ügyrendi bizottsági ülésen teljes korrekt módon kivesézte a bizottság ezt a dolgot, 
illetve a polgármester is elmondta az érveit. Nem volt véletlen ez a kérése a testület felé. 
Javasolta, hogy tegyék fel azt is szavazásra, hogy igenis legyen egy külsős alpolgármester. 
Ugye itt két dologról beszélnek. Ha ezt lehetőségként beteszik az SzMSz-be, akkor választani 
is kell a jegyző úr álláspontja szerint. Mindig úgy van, hogy a polgármester javaslatára 
minősített többséggel kell dönteni az alpolgármesterről. Tiszteletben tartaná a polgármester 
kérését a maga részéről, és ezért kéri is, hogy szavazzanak, ne csak az Ügyrendi Bizottság 
javaslatáról. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: Támogatta a javaslatát Mrázik Sándor 
alpolgármesternek, a külsős alpolgármesterről. 
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Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy most az SzMSz módosítás 1 §-áról határozati 
formában előszavazott a testület, utána a 2. §-ról szavaznak, ezután egybe kell rendeletet 
elfogadni minősített többséggel, lesz egy harmadik szavazás is. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel az Ügyrendi Bizottság javaslatát, 
hogy ne kerüljön az SzMSz-be a külsős alpolgármester választásának lehetősége. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
2 igen szavazattal 
4 ellenszavazattal 
tartózkodás nélkül 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel az SzMSz módosítását az 
alpolgármesterre vonatkozóan az előterjesztés szerint. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
4 igen szavazattal 
1 ellenszavazattal 
1 tartózkodással 
elfogadta a javaslatot. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a bizottságok neveit és létszámát 
az elfogadottak szerint, valamint a 2. § az előterjesztés szerint azzal, hogy ne december 1. 
legyen a hatálybalépés, hanem november 22. 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
4 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
2 tartózkodással 
az alábbi döntést hozta:  

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
5/2010 (XI. 22.) számú 

 
R E N D E L E T E 

 
7/2007. (III. 23.) számú az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

szóló rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, lehet, hogy előbb kellett volna szólnia, de azt gondolta, 
hogy vitára lesz bocsátva az Ügyrendi Bizottság javaslata. Gyakorlatilag erről a napirendi 
pontról úgy határoztak, hogy nem beszélték meg. Ha lehetőség van rá, szeretné elmondani az 
érvét. Szerencsétlennek tartja, hogy az adott személy neve, aki külsős polgármesterként szóba 
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kerül, sokkal előbb a köztudatba került, mint ahogy a jogi háttér meg lett volna. Semmi baja 
nincs a személyével, de a demokrácia és jogértelmezése szerint nagyon rossz üzenete van 
annak, és itt van szerencsétlen helyzet, hogy a jelölt az a személy, aki az önkormányzati 
választáson éppen nem jutott be a testületbe. Mik azok a konkrét feladatok, amik indokolják, 
hogy külsős alpolgármester legyen, illetve, hogy két alpolgármester legyen? Mert eddig is 
megvolt a falu egy alpolgármesterrel. Rossz üzenete van annak, hogy egy választáson, aminek 
az eredményét senki nem kérdőjelezte, támadta meg, a jog lehetőségével egy magasabb jogi 
státuszba emelnek olyan személyt, aki a választások akaratából a testületbe nem jutott be. 
Még mindig nem érzi meggyőzőnek, ami a státusz létrehozását indokolja. Ezt alpolgármesteri 
státusz nélkül is meg lehet oldani, és biztos benne, hogy szavazati joggal rendelkező külsős 
bizottsági tagként ugyanolyan jó szívvel és aktivitással dolgozott volna a számára kedvenc 
területen az alpolgármester jelölt. Nyilván tiszteletben tartja a többség döntését. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy más oldalról közelítette meg a dolgot. Úgy 
gondolja, hogy az adott bizottság, a Kulturális Bizottság, külsős tagjaként jogilag erősebb 
státusza lenne a szóba jött személynek, mint alpolgármesterként. Elmondta, hogy szavazati 
joga nincs, nem helyettesítheti a polgármestert, ugyanakkor szavazatával bizottsági tagként 
nem befolyásolhatja a döntést, amiben dolgozni fog. Külsős bizottsági tagként ugyanazt a 
bizottsági munkát el lehet, el tudja végezni, mint alpolgármesterként. A jelölt munkáját 
elismeri, tudja, hogy milyen munkát végzett fizikailag, szellemileg és anyagilag is mit 
segített. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, várta, hogy amikor elhangzott a 
bizottság javaslata, valaki jelentkezik, de nem így történt. Abból adódott ez a szerencsétlen 
dolog, hogy nem tisztázta előre, hogy az alakuló ülésen nem tudják módosítani az SzMSz-t, és 
addig nem lehet erről akár vitát is nyitni. Az alakuló ülésen is jelezte már, hogy a 
megválasztott alpolgármester elsősorban gazdasági, településfejlesztési, egyéb területhez 
tartozó feladatokban tud segítségére lenni. Mivel a községben a művelődésszervező nem 
főállású, és a bizottság elnöke is új, a testületi munkában is új, és elég sok feladatot 
szeretnének megvalósítani ezen a területen. Ha a törvény ilyen lehetőséget ad, akkor szeretne 
jelölni egy másik alpolgármestert ezekre a feladatokra. A testület tagjai közül is jelölhetnének, 
de akkor kevés a bizottságokban részt venni tudó személy. Két alpolgármester jelölt volt 
2004-ben, akkor volt erre lehetőség, akkor nem kellett az SzMSz-t módosítani, de akkor a 
testület a másik jelöltet nem szavazta meg.  
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy két alpolgármestert jelöljön, arra most is van 
lehetőség. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az alakuló üléskor hatályos SzMSz szerint egy 
alpolgármester lehet a testület tagjai közül. 2004-ben biztos volt rá lehetőség, nem tudja, hogy 
akkor milyen volt a rendelet. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: Elmondta, hogy a jelöltet nemcsak az elmúlt  
4 éves munkája nyomán ismeri, és egy olyan embernek ismeri, aki az ötleteivel, a 
munkájával, a szaktudásával tudja előbbre vinni a közösségünket, vagyis a falut. Az Oktatási 
Bizottságnak a nagy hasznára válik a tanácsaival, mert eddig is együtt dolgoztak, csak 
fordított felállásban. A szüreti felvonuláson segített, és úgy ahogy eddig, szívesen tette. Ezért 
támogatja a társadalmi alpolgármester választását. 
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2. 

2011. évi belsőellenőrzési terv összeállítása 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az intézmények ellenőrzését Seregélyes kérheti, 
mert ő a fenntartó. Ezért Sárosd egyetlen egy témát kérhet 2011-re a belső ellenőrző cégtől, a 
Vincent Auditor Kft-től. A cég küldött belső ellenőrzésre egy ajánlást, javaslatot. A 
Polgármesteri Hivatal pénztárának szabályszerűségi ellenőrzése megtörtént. Tavaly volt a 
konyhák működésének, hatékonyságának ellenőrzése. A költségvetési rendelet ellenőrzését 
sem javasolja, mert a kincstár és Közigazgatási Hivatal elvégzi. Megfontolandónak tartaná az 
adóbevallások ellenőrzését, hogy megfelelnek-e a jogszabályoknak. Részletesen vizsgálta 
tavaly a dunaújvárosi ügyészség, most pedig folyamatban van a Fejér Megyei Főügyészség 
vizsgálata az adók módjára behajtandó köztartozásokról. A közbeszerzési eljárások 
ellenőrzése is megtörtént, erről is majd megkapják a jelentést. Mivel erre van pénzügyi 
lehetőség, csak egy téma ellenőrzését tudják a kistérség felé jelezni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy minden évben november 30-ig elő 
kell terjeszteni a testület felé a belső ellenőrzési tervet. Arra is vonatkozik, hogy mi itt 
helyben mit ellenőrzünk. Amit két éve ellenőriztek, attól még ellenőrizhető az a terület is. Az 
eddigi ellenőrzések utóellenőrzését el kell végezni a következő évben. A tervbe az 
utóellenőrzést bele lehetne tenni, és erről dönthetnek is. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Nagyon sokszor elmondta, hogy a testület elé csak olyan téma 
kerüljön tárgyalásra, amit megkapnak. Így semmi értelme nincsen. Még egyszer 
nyomatékosan kéri, hogy előre írásban összefoglalót, vagy valamilyen írásos anyagot 
kapjanak, mert akkor tudnak csak érdemben beszélni róla. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy a kistérség együttműködésében egy terület 
vizsgálatára van lehetőség, amit a kistérség fizet? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy igen. Erre a pénz évről-évre 
kevesebb. Tavaly két téma volt. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy teljesen jogos Pleizer Lajos képviselő által 
elmondottak. Azt a három témakört, amit korábban ellenőriztek, az utóellenőrzését el kellene 
végezni. Mivel ilyen fajta ellenőrzés még nem volt, ezért az iparűzési adóval kapcsolatos 
vizsgálatot mindenképpen szeretné kérni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy jelöljenek be több témakört. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy egy kicsit a vállalkozók mellé állna, akik 
ide fizetnek adót. Annyiféle vizsgálaton mennek keresztül a vállalkozóink, és amúgy is egy 
szerencsétlen helyzetben van Sárosd vállalkozások szempontjából, ugyanis vállalkozókat 
kellene idecsalogatni, és azok zsebében elkezdenek turkálni. Ezt nem szívesen tenné meg. 
Nem érintett Sárosd vonatkozásában, mint vállalkozó, a többséghez természetesen 
csatlakozik. Nem szívesen bántaná őket. A zsebben való turkálásra van teljesen jó 
szakhatóság. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a helyi iparűzési adó bevallásokat nem ellenőrzi 
semmilyen szervezet. Azért itt nem egy adóhivatali mélységű ellenőrzésről van szó, a 
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tisztességes adózók érdekében lehetne megnézni, hogy néhányan nem biztos, hogy helyesen 
adják be a bevallást. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Úgy gondolja, hogy nem szabad azt piszkálódásnak venni. Nem 
kell attól félni, hogyha az embert megellenőrzik. Ez a község egyik bevétele. Ha ez az 
ellenőrző szervezet valóságot akar megállapítani, akkor ugyanolyan alapossággal kell 
megnézni a bizonylatokat, mint az APEH. Akkor van ennek igazán értelme, ha az összes 
adóbevallást megnézik. Az nem lehet a célja a testületnek, vagy nem is feladatköre, hogy 
ötletet adjon, hogy kit kellene megnézni. Vagy számítógépes programmal kellene kisorsolni, 
hogy kit vizsgáljanak, vagy A-Z-ig mindenkit. Személy szerint nem fél, hogyha holnap 
behívják az önkormányzathoz ellenőrzésre. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy ez egy olyan terület, amit időnként meg kell nézni. 
Nem úgy gondolja, hogy bárkinek a zsebében turkálna. Minden egyes fillér után adóztak, 
módjuk sem volt elkerülni, a másik rész, aki nem vállalkozó. Aki elkerüli bármilyen indokkal, 
az a közszolgáltatásokból veszi ki. Az egy másik kérdés, amit nem nekünk kell eldönteni, 
hogy az adórendszer milyen. Ha még gyanú is van, hogy egyesek nem fizetnek adót, akkor 
nem nekünk kell tippet adni, megmondani. A belső ellenőrzés célterületeként támogatja ezt az 
ellenőrzést.  
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy a jelenlévők kisebb része abba a csapatba tartozik, 
amibe én, a másik része igazából egy fillér adót nem fizetnek. Az egy matek játék, hogy 
köztisztviselői és közalkalmazotti bérezésben az állam mennyi adótartalmat mutat ki papíron. 
Valódi hozzárendelt értéket nem termel, csak játék a számokkal. Szükség van a 
köztisztviselőkre, közalkalmazottakra, tiszteli őket. Arra jó, hogy megossza az emberek 
hangulatát. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy természetesen nem a testületnek kell kijelölni, hogy 
ki kerüljön ellenőrzés alá. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy nem a testületről beszélt, a hivatalnak sem feladata. 
A hivatal a testület hivatala. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az oktatási ellenőrzéskor a 
kinevezéseket ellenőrizték, és nem mondták meg, hogy kit ellenőrizzenek, hanem valamilyen 
szempont alapján választották ki. A hivatal munkaerő gazdálkodásának ellenőrzését is jónak 
tartaná. 4 vizsgálati napot jelöljenek meg. Ha kevesebbet adnak, akkor nyilván jóváhagyják a 
kevesebbet. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogyha az adóbevallások ellenőrzését választja a testület, 
akkor azt fogja kérni, hogy az ellenőrök válasszák ki, hogy kit ellenőriznek. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy a testület nem bízhatja meg a Vincent Auditor 
Kft-t ellenőrzéssel? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy de igen. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy az ingatlan kataszter vizsgálata, az, hogy jelen 
pillanatban hogyan állunk ezen a téren, nagyon érdekelné.  
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ez megvan, rendelkezésre áll. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy ez 100 %-ig pontos? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy igen. Az ingatlan vagyon kataszter az SzMSz 
melléklete. De a Pénzügyi Bizottság ezt tudja ellenőrizni, van helyismerete. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy az ellenőrzések utóvizsgálata a Pénzügyi Bizottság 
feladata lehet. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ebben a napirendi pontban azokról az 
ellenőrzésekről van szó, amit a jegyzőnek vagy a társulásnak kellene elvégezni. A Pénzügyi 
Bizottság bármikor, bármit ellenőrizhet. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a konyhák 
működésének utóellenőrzését, a számviteli és pénzforgalmi ellenőrzés és az ingatlan kataszter 
helyi vizsgálatát, valamint az adóbevallások a Vincent Auditor Kft. általi ellenőrzését. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

128/2010 (XI. 18.) számú 
 

H a t  ár o z a t a 
 

A 2011. évi belsőellenőrzési tervről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2011. évi belsőellenőrzési tervét a következőkben állapítja meg: 
- Óvodai, iskolai konyhák működésének, hatékonyságának 

utóellenőrzése. 
- Polgármesteri Hivatal pénztárának szabályszerűségi 

utóellenőrzése. 
- Ingatlan kataszter ellenőrzése. 
- Helyi iparűzési adó ellenőrzése (a vállalkozások által 

beadott bevallások tartalmi ellenőrzése az adatok 
valóságtartalmának vizsgálata az adóalanyok behívásával, 
17-24 vállalkozás ellenőrzése) Vincent Auditor Kft. 
segítségével. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: folyamatos 
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3. 
 

Könyvvizsgáló ajánlata az önkormányzat 2010. évi mérlegének felülvizsgálatára 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Minden évben felül kell vizsgáltatni és hitelesíttetni 
könyvvizsgálóval az önkormányzat mérlegét. Ezt évek óta Garami Ferenc könyvvizsgáló 
végzi. Erre vonatkozóan küldött ajánlatot, és mint az idén is, 250 E Ft-ért vállalná a munkát. 
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 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

129/2010 (XI. 18.) 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 2010. évi mérlegének 
felülvizsgálatára. 

 Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 

4. 
 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy meghirdetésre került a pályázati 
kiírása a rendszergazdai feladatokra. Van is érdeklődő, mert mindenki azt gondolja, hogy 
főállású munkatársat keresnek.  
Felvette a kolontári önkormányzattal a kapcsolatot az adomány ügyében. Elmondták, hogy a 
leghasznosabban elkölthető a pénz, és 100 E Ft-ot átutaltak részükre. 
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5. 
Egyebek 

 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az iskola kérelmét a büfé 
működtetésével kapcsolatban mindenki megkapta. A testület korábban azért nem járult hozzá, 
mert volt egy x összeg, amit valahogyan be kellett volna szerezni. Ezt most nem írták le, ettől 
függetlenül kérik a működtetést. Örülnek, hogy a Magyar Ifjúsági Vöröskerszttől megkapták a 
bázisiskola címet, és annak is, hogy az Ökoiskola programba beneveztek. Megkérdezte, hogy 
miért nem gyűjtötték a PET palackot. A hivatalban van ennek gyűjtésére zsák, és kéthetente 
kedden szállították el. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: Elmondta, hogy azért, mivel az önkormányzat 
meghirdette, hogy kéthetente elviszik háztól is a PET palackokat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a családi házaknál beleteszik a 
kukákba a palackokat, nagyon kevesen vittek zsákot, és kevés PET palackos zsák volt kitéve. 
 
Véningerné Bongár Krisztina képviselő: Elmondta, hogy az iskolában nincs is olyan 
helyiség, ahol el tudnák raktározni az összegyűjtött palackokat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy pénteken bevinnék a gyerekek a 
palackokat és kedden elszállítják. Megkérdezte, hogy a büfénél legyen-e bérleti díj, ha igen 
mennyi legyen? 
 
Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: Gratulál a képviselő-testületnek, hiszen ez az első 
ülés, amire az intézmény meghívást kapott, nyilván azért, mert beadványa is van. Nagyon 
kitartó és sikeres munkát kíván a testületnek, a polgármesternek és alpolgármesternek.  
Az iskola szinte minden testületi ülésre valamilyen témával meg szokott jelenni. Ez egy 
részben örömteli téma is. Az ÖKO cím elnyerése az egy kiemelt címet jelent a magyarországi 
iskolák között. A bázisiskola európai szintű, nemcsak magyarországi. Különböző vállalásokat 
kellett tenni, a sajátokon túl pedig a pályázat 3 feltételt ír elő. Meghatározott időn belül kell 
ezt az intézménynek teljesíteni. Az egyik kötelező program a konyhakert, növénykert 
létrehozása az iskolában. Az ÖKO iskola témakörben döntött úgy a tantestület, hogy nagyon 
sok vállalás van, amit meg kell tenni, és a település is elkezdte a PET palack gyűjtést, abban 
tudnak többe tenni, hogy propagálják ezt. Ki van plakátolva, de nem mindenki találkozik vele, 
de ha valóban bekerül az ellenőrzőbe, hogy kedden szállítják el a palackokat, akkor 
gördülékenyebb lesz ez a dolog. Vinnének át zsákot a palackoknak, és a gyerekeknek 
odaadnák, mert az is problémát okoz, hogy nem tudnak bejönni érte. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy Perkátán PET palack gyűjtő versenyt 
hirdettek meg az osztályok között, viszont ott van szemétgyűjtő sziget és egy kis pénzt is 
kapnak érte. Megkerestek vállalkozókat, akik beviszik az iskolába a palackokat, és a szülők is 
összepréselve. Többe kerül ez, de nem tudják, hogy erre miért van szükség. Nézzék meg, 
hogy a határban mivel találkoznak. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy mi lenne annak a módja, hogy civilekkel 
létrehozzanak egy együttműködést. Talál majd hozzá civileket. Máshol működik az ún. 
tájsebész szakkör, amit létre lehetne hozni 6-7-8. osztályosoknak. Ha ő szedi fel a szemetet, 
akkor már biztos, hogy nem fogja eldobni. 
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Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: Elmondta, hogy a mi ÖKO gondolkodásunkban 
ez úgy szerepel, hogy az iskola és környékének állandó rendben tartása osztályokra felosztva 
történik. Amikor ez már működik, akkor semmi akadálya annak, hogy akár megmozdulás 
jellegűen más területeket is rendben tartsanak. Volt olyan, amikor a temető környékéhez 
mentek, vagy más területre. Azóta hallani és mondják a gyerekek másnak, hogy ne 
szemeteljenek, mert lehet, hogy a jövő héten neked kell felszedni, mert övé a terület. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta a büfé működtetésével kapcsolatban, hogy nagyon 
liberális lett a működési engedély kiadása. Nem engedélyt kell kérni, hanem be kell jelenteni, 
hogy megkezdték a tevékenységet. Már a bejelentés napján üzemelhetnek. Utólag fogják 
megnézni a hatóságok, hogy a feltételeknek megfelelnek-e. A jegyzőnek arra sincs 
jogosítványa, hogy a feltételekkel kapcsolatban vizsgálódjon. Ki kell adnia 3 napon belül az 
igazolást arról, hogy bejelentette az ügyfél a tevékenység megkezdését. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy az önkormányzatra ez a 3 programban 
való részvétel milyen anyagi terheket ró? A büfével kapcsolatban a véleménye az, hogy 
természetesen működjön, ugyanúgy bérleti díjért – hogy maradjanak következetesek -, ahogy 
Sárosd bármely kiadott helyisége, és maradjon ott az iskolánál az összeg pl. az ÖKO 
programra fordítva.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a konyhakert, növénykert 
létrehozása virágokra is vonatkozik? 
 
Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: Válaszolt, hogy igen. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 2-3 éve próbálta szorgalmazni 
azokat a pedagógusokat, akik technika órát tanítottak a felsősöknek, hogy a téli időszakot is ki 
lehetne használni, hogyha virágpalántákat nevelnének a gyerekek, és akár a nyugdíjasklub 
segítségével ki tudnák ültetni a községben. Tudnának a gyerekek otthonról magot hozni, és 
talán így meg is maradnának a növények. Egy ilyen együttműködésben is szívesen részt 
vennének. Felhasználnák a rengeteg tejes flakont, és hasznos is lenne. 
 
Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: Elmondta, hogy ez a program mind arról szól, 
hogy minden olyan tevékenységet, ami a gyereknek a mindennapjába, akár az otthoni 
környezetében is megvan, csak mondjuk kevésbé hangsúlyos, mint a régebbi időszakban volt, 
hozzuk elő és elevenítsük fel. Még ha pollen-, por-, és egyéb allergia is nehezíti ezt. Ez a 
program pontosan arról szól, hogy úgymond vissza a természethez. Nem az a cél, hogy az 
ÖKO iskola program keretében pumpolják az önkormányzatot, mert valamit létre kell hozni. 
Hanem az a cél, hogy meg tudjanak olyan pályázatokat pályázni, amelyekkel ezt létre lehet 
hozni. A konyhakert kialakítását már technika órán elkezdték, ahol régebben is volt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ugyanolyan tarifával kellene kiadni 
a büfét, mint az önkormányzatnál levő bérleti díj. A büfé működésével meg fog nőni a 
villanyszámla, és vizet fognak használni. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Javasolta, hogy adják az egészhez az áldást, a többit meg intézze el 
az iskola. Mennyi bérleti díjat kérnek, az az iskola dolga, ebbe a rendszerbe kerüljön vissza, 
ezzel az egy kikötéssel. 
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Dosztály Csaba jegyző: Megkérdezte, hogy a székhely intézménnyel egyeztetésre került a 
büfé ügye? 
 
Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: Válaszolt, hogy igen. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy a testület 
támogatja az iskolai büfé működtetésének a beindítását bérleti díj fejében, amit az intézmény 
saját maga határozhat meg, illetve használhat fel ennek a programnak a megvalósítására. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

130/2010 (XI. 18.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Iskolai büféről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 

engedélyezi a Farkas Gyula Tagiskola kérelmére iskolai büfé elindítását 
bérleti díj fejében (az önkormányzati bérleti díj nagyságában). A befolyt 
bérleti díjat az intézmény használhatja fel az ÖKO program megvalósítására. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a tornaterem riasztó rendszerének 
kiépítésére nem kért mástól ajánlatot csak a Rődner Kft-től, hiszen ugyanahhoz a rendszerhez 
fog kapcsolódni, ami az iskolában van. A Rődner Kft. üzemelteti most is az iskolai 
riasztórendszert. A sok kicsi helyiség miatt magas az ár. A hivatalnál is mintegy 150 E Ft volt 
a riasztó rendszer kiépítése. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a Rődner Kft. ajánlatát a tornaterem 
riasztó rendszerének kiépítésére. 
 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
131/2010 (XI. 18.) számú 

 
H a t á r o z a t a 

 
A tornaterem riasztó rendszerének kiépítéséről 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Rődner Kft ajánlatát a tornaterem riasztó rendszerének kiépítésére bruttó 
221.250 Ft  összegben. 

 Felhatalmazzák a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2010. december 18. 
 
Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: Elmondta, hogy az árajánlatban 15 db 
mozgásérzékelő szerepel. Lehet tudni, hogy ezeket hol helyezik el?  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy minden helyiségbe tesznek, ahol ki 
van építve a rendszer. 
 
Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: Elmondta, hogy lehetséges, hogy az emeleten 
lévő valamennyi helyiségbe nem szükséges a mozgásérzékelő, ugyanis ha már lent bemegy az 
épületbe, akkor oda kell, ahol fel lehet menni az emeletre. Tetőtéri lakásba sem tesznek 
minden helyiségbe mozgásérzékelőt.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy megbeszéli a részleteket, az ár nem 
fog tőle jelentősen változni. 
 
Tájékoztatás az I. orvosi körzetről 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy újabb működési engedély 
módosítást kértek az ÁNTSZ-től. A decemberi hónapot a Dr. Mosolygó Éva nem tudja 
vállalni előreláthatólag, de lehet, hogy a januárt sem. Dr. Bartos Krisztina helyettesítője,  
Dr. Tassy Péter, a másik mezőfalvi háziorvos, vállalta a helyettesítést. Ehhez a működési 
engedélyt módosítani kell. Annyi változás lesz, hogy szerdán 16-18-ig lesz a rendelés. Talán 
hamarosan átírja az Invitel a rendelői telefont az önkormányzat nevére. Betörtek a garázsba, 
amiről értesítették a László doktornőt, aki a 3. napra megérkezett. Mondták neki, hogy ő 
tegyen feljelentést, meg jó lenne, ha elvinné az ott lévő holmikat. Egy konténer szemetet is 
elszállítattak onnan, amit ki is számláztak a László doktornőnek.  
A II. orvosi rendelőnél a 2005-ös akadálymentesítési pályázatnak az utóellenőrzését végezték 
tegnap és mindent rendben találtak.  
Az óvoda felújítás építési engedélye jogerős. Az építésigazgatási kolléganőtől kérte, hogy 
küldje meg a terveket is, mert az nincs az önkormányzatnál. Ha meglesznek a tervek, akkor a 
Pénzügyi Bizottságnak tárgyalni kellene, hogy mit tegyenek. Vagy az önkormányzat beszerzi 
az építőanyagokat, és helyi vállalkozókkal megoldják a munkát, vagy pedig meghirdetik, 
akkor viszont közbeszerzési eljárás köteles a beruházás. Seregélyesnek kell az eljárást 
bonyolítani, mivel egy éven belül volt több beszerzése. Határozatot kell majd hozni legkésőbb 
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januárban, mert az óvodában korábban kell befejezni a tanévet. Meg kell oldani, amíg az 
iskola be nem fejeződik, a gyerekek elhelyezését, mert azt nem tehetik meg, hogy teljesen 
bezárják az óvodát. 20-30 gyerek lesz várhatóan. Valószínű az iskola befejezéséig a 
Művelődési Házat kell igénybe venni. Az lenne a legjobb, ha az iskolában el tudnák őket 
helyezni. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: Elmondta, hogy van egy ilyen építkezés, és van 
arra lehetőség, hogy nem kötelező közbeszerzést kiírni, akkor elsősorban a helyi vállalkozókat 
keresné fel, és ajánlaná fel a munkát. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy akkor az önkormányzatnak kell a 
kivitelezőnek lenni, és kell műszaki ellenőr. Az a kérdés, hogy a tető hogyan van 
megtervezve, azt meg tudják-e csinálni a helyi vállalkozók. Amit lehetett, azt eddig is a 
sárosdi vállalkozók végeztek el.  
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogyha meglesz a terv, akkor össze kell hívni a 
sárosdi vállalkozókat, azokra fókuszálva, akinek még óvodába is jár a gyereke. A helyi 
vállalkozók mindig korrektül álltak az intézmények mellé. Nyilván ez nem egy kis feladat, 
amiről szó van. Azért kell több áccsal, több kőművessel tárgyalni, mert nekik is meg kell élni, 
pénzt kell keresni és pont nyáron lesz ez a felújítás is.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy próbáljanak meg elindulni ezen 
az úton és kiderül januárra, hogy megoldható vagy nem? 
 
Pleizer Lajos képviselő: Javasolta, hogy induljanak el ezen az úton. 
 
Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: Elmondta, hogyha 30 körüli főről van szó, akkor 
az iskola június 1-től is tudja már fogadni az ovisokat.  
 
Telek László képviselő: Elmondta, hogy valóban időben meg kell kezdeni a szervezkedést az 
óvoda felújításra, és komolyan kell gondolkodni, nem lehet kaláka rendszerben megoldani 
ezt. Kell egy felelős, aki az egészet végigviszi, mert különben nem fog menni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Kozma Attilát nem műszaki 
ellenőrnek, hanem építésvezetőnek kellene felvenni. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy jó, ha számítanak arra, hogy a bontás is fog még 
meglepetéseket okozni, annak ellenére, hogy felmérték. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy június elejénél korábbra hozni a 
tanév végét az óvodában nem nagyon lehet. 
Még a választások után közvetlenül küldött a TÖOSZ képviselői tréningre egy pályázati 
felhívást. Helyben le lehetne bonyolítani, és ha az első 20 jelentkező között van a pályázó, 
akkor ingyenes. Ezt megpályázták, és az első 20 jelentkező között vannak, tehát helyben meg 
lehetne oldani ezt a tréninget. A Közigazgatási Hivatal ugyanezt a programot 10 E Ft/fő díjért 
szervezi. Minimum 12 fő szükséges ehhez a tréninghez. Seregélyesről 6, de lehet, hogy 8 
fővel jönnek. Hantosról is 5 fő jönne és megkérdezte Sárkeresztúrt is, de ők még nem 
válaszoltak. 
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Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy nem fog részt venni ezen a tréningen. A TÖOSZ-
ról nagyon rossz a véleménye. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy valaki részt kíván-e venni 
ebben? A december 3-4. lenne a jó időpont. A külsős bizottsági tagokat is megkérdezik. 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő, Mrázik Sándor alpolgármester Dosztály Csaba 
jegyző, Lehotainé Kovács Klára polgármester részt kíván venni a tréningen. 
 
Beindult egész jól a részvételi demokrácia pályázat. Varga Gábor országgyűlési képviselő a 
Dél-Fejér megye valamennyi településével megkötötte a szerződést erre a pályázatra. Az 
utcaközösségek kialakítását megkapták a képviselők. Kérte, hogyha valamilyen anyagot e-
mailen elküld, jelezzenek vissza, hogy megkapták. Kerestek segítőket, mert 350 db 22 oldalas 
kérdőívet kell kitölteni arról, hogy a vidéki ember mennyire kapcsolódik be a helyi társadalmi 
életbe. Várhatóan január közepén lesz az ÉLSZ program, amelynek keretében az emberek 
egészségügyi állapotának felmérésére alkalmas berendezést is elhozzák. Ezt a programot 
havonta, vagy kéthavonta meg lehetne ismételni, ha jó visszhangot kap. Az első felvilágosító 
program ingyenes, a következő előadások 25 E Ft-ba kerülnek előadónként egy-egy napra. El 
kell dönteni, hogy esetleg a lakosságnak ezért a vizsgálatért 1000 Ft-ot kell fizetni, vagy az 
önkormányzat átvállalja. Az utcaközösségeket februárig ki kellene alakítani úgy, hogy meg is 
választják maguk közül a képviselőjüket. A Civilegyetem következő előadása szombaton lesz. 
A sárkeresztúri polgármester felajánlotta, hogy ők fel tudják venni az előadást, és náluk le is 
adják, valamint át tudják adni az anyagot, hogy fel tudjuk tenni a honlapra. 
Tájékoztatásul kapták a képviselők a szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás hátralék 
behajtásával és a tornaterem beruházással kapcsolatos kimutatásokat. Módosítási kérelmet 
nyújtottak be eszközök beszerzésére. Voltak olyan tornaeszközök, amelyek a pályázatban 
bent voltak, és annak az ára ne vesszen el, hanem több térképet és fejlesztő eszközöket 
vásárolnának. Jövő héten várható erről döntést.  
Pályáztak a könyvtár állománygyarapítására és 56 E Ft támogatást kaptak.  
Elsősorban az új képviselőknek küldött a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás egy tájékoztatót arról, hogy hol tartanak a beadott KEOP pályázatok. Sárosdon e 
pályázat keretében történt a volt szeméttelep rekultivációja.  
 
Göncz Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy a rekultivált területet rendben tartása kinek a 
feladata? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy még nem kapták vissza a területet, 
ami valóban nagyon gazos. Gondolkodott már rajta, hogy mit lehet vele kezdeni. Ez ügyben 
érdeklődni fog. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy azért nincs átadva a terület –úgy tudja – 
mert ennek egy befüvesített résznek kell lenni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Belügyminisztérium gratuláló 
levelét is megkapták. A megyei önkormányzat levelében tájékoztatást ad arról, hogy a 
képviselők fejenként 25 E Ft-ot ajánlottak fel a vörösiszap károsultaknak, és kérik, hogy a 
testület tagjai csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Megkérdezte, hogy ehhez csatlakozzanak-
e, vagy mindenki megtette már az adakozást. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Azt gondolja, hogy mindenki megoldotta az adakozást, de 
közösen is lehet támogatást adni. Ha a többség a támogatás mellett dönt, akkor csatlakozik 
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hozzá, de továbbra is úgy, hogy közvetlenül a károsultaknak adják, vagy társulnak az iskola 
kezdeményezéséhez, nem pedig társszervezeten keresztül. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy nem az összes megyei képviselő, hanem a Fidesz-
frakció ajánlott fel támogatást. A többiek meg megoldják a támogatást. Önkormányzatilag is 
támogatták a károsultakat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az Idegfeszítők Társasága 
megküldte a jövő évi elképzeléseit, amelyben az szerepel, hogy a sárosdi önkormányzat 250 E 
Ft-tal támogatja őket. Az íjászok kapcsán ismernek bennünket a Közigazgatási Hivatalnál is. 
Ugyanis oda fordultak, hogy jogos-e, hogy mi pénzt akarunk kérni a tornaterem használatáért. 
Ezt a megkeresést áttenné a Művelődési és a Pénzügyi Bizottsághoz is. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy azt is akceptálni kell, hogy ifj. Tatár András 
sárosdi. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Kistérségi Társulás az Oktatási 
Bizottságba kér egy delegáltat vagy a saját bizottságukból, vagy ha nincs ilyen bizottság, 
akkor a testület javaslata alapján. Lehetne a bizottság elnökét, Véningerné Bognár Krisztinát 
delegálni, habár általában hétköznap délelőtt vannak az ülések. Javasolta, hogy vagy Vajda 
Viktóriát, vagy Véningerné Bognár Krisztinát delegálják. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy Véningerné Bognár Krisztina delegálására gondolt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a kistérségi társulás ülésén is 
elhangzott, hogy jó lenne, ha a kulturális bizottság elnökeit delegálnák a települések. 
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem 
volt. Szavazásra tette fel, hogy Véningerné Bognár Krisztinát, a Művelődési és Sport 
Bizottság elnökét delegálják a kistérségi társulás Oktatási Bizottságába. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
5 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
1 tartózkodással 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

132/2010 (XI. 18.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Sárvíz Kistérség Oktatási Bizottságába delegálásról. 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Véningerné 

Bognár Krisztina bizottsági elnököt delegálja a Sárvíz Kistérség Oktatási 
Bizottságába 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára 
 Határidő: azonnal 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke megyei 
kitüntetésekre kér javaslatot 2011. január 15-ig. A következő testületi ülésen még visszatérnek 
rá, addig gondolkodhatnak rajta. 
A Magyar Államkincstár ápolási díjjal kapcsolatban tartott ellenőrzést, és a 2008. évi-ből 
286.000 Ft-ot fognak visszautalni az önkormányzatnak, és a 2009 évinél viszont Sárosdnak 
kell vissza fizetni 32.000 Ft-ot  
Tájékoztatásul kapták meg a Nemzetgazdasági Minisztérium a közfoglalkoztatás rendszer 
átalakításáról szóló tájékoztatóját. A bérpótló juttatás jogosultsági feltételeinek új eleme a 
saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati rendeletben kerülhet szabályozásra. 
A bizottságnak ezt sürgősen tárgyalnia kellene és beépíteni a szociális rendeletbe. 
 
Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: Elmondta, hogy a Seregélyesi Közoktatási 
Központ igazgatótanács stratégiai csoportjába is kell majd delegálnia képviselőt a Képviselő-
testületnek.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy korábban Hallósy Péter 
alpolgármester volt delegálva. Dönthetnek róla, hogy most is az alpolgármestert delegálják. 
Szavazásra tette fel, hogy Mrázik Sándor alpolgármestert delegálják a Seregélyesi 
Közoktatási Központ igazgatótanácsának stratégiai csoportjába. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
5 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
1 tartózkodással 
 
az alábbi döntést hozta:  

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
133/2010 (XI. 18.) számú 

 
Ha t á r o z a t a 

 
Igazgatótanácsba delegálásról 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Seregélyesi 

Közoktatási Központ igazgatótanácsának stratégiai csoportjába Mrázik Sándor 
alpolgármestert delegálja, választja meg, az önkormányzat képviseletére. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a téli hóeltakarításra Imre Józseftől 
kért árajánlatot. Az utóbbi időben mindig vele kötöttek szerződést. Az ajánlat 5000 
Ft+ÁFA/óra összegről szól. Valamint vásárolt egy nagyobb traktorra való hótolót, ennek a 
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díja 9000 Ft+ÁFA/óra lenne. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a K.I.P Kft-vel való szerződés kötését 
hótolásra az árajánlat szerint. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

134/2010 (XI. 18.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A K.I.P Kft árajánlatáról, hótolásra. 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a K.I.P 

Kft árajánlatát hótolásra, közepes géppel 5.000,-Ft+ ÁFA/ó, nehéz géppel 
9.000,-Ft+ÁFA/ó óradíjjal. 

 Felhatalmazzák a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy több társaság is küldött ajánlatot 
villamos áram vételezésre. A legkedvezőbb ajánlatot az MVM Partner Energia Zrt. adta. 
18,60 Ft/kWh ajánl, ez jelenleg az E.ON-nál 22 Ft. A közvilágítást 14,60 Ft-os áron ajánlja. 
Ezek az árak a következő 12 hónapra vonatkoznak. Egy másik cég 19,80 Ft-os árat ajánlott.  
A MÁSZ is küldött zónás ajánlatot 18,90-19,90 Ft között, az intézményi vezérelt áramdíj 
náluk 15,90 Ft lenne, illetve csúcsidőszak is van. Egy cég szerződést is küldött, de árat nem 
tüntetett fel. Vagy megvárják, amíg összeül a Pénzügyi Bizottság és megtárgyalja, vagy 
tegyenek javaslatot, mert egy hónappal előbb fel kell mondani a szerződést. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy foglalkozzanak a témával. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy a jövő héten összeül a Pénzügyi Bizottság. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy szeretné a Művelődési Bizottságot felkérni, 
hogy nézzék át a tornaterem használatát az egész községre kivetítve. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ne csak a tornaterem használatát 
nézze át a bizottság, hanem az önkormányzat és a civil szervezetekkel kötött, kötendő 
szerződéseket is. Korábban ebben megegyeztek. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Egyetértett. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket: 
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2011. évi fordulójában (10 hónapra) havi 3.000.- (Háromezer) Ft támogatást állapított meg két 
pályázónak, és (10 hónapra) havi 2.000.- (Kettőezer) Ft támogatást állapított meg két 
pályázónak, akik az országos pályázati kiírásban és az önkormányzat szabályzatában 
leírtaknak megfeleltek. Egy pályázatot elutasított, mert nem felelt meg a pályázati kiírásban, 
illetve az önkormányzat szabályzatában előírt feltételeknek. 
 
A Képviselő-testület döntött a Sárosd, Béke tér 1. sz. alatti bérházban lévő bérlakás 
bérbeadásáról. 
 
A Képviselő-testület elutasított egy lakásfenntartási kérelmet. 
 
A képviselő-testület Végh Lászlót megválasztotta alpolgármesterré.  
 
A Pénzügyi, Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottságba Árkusné Horváth Hajnalka és 
Szöllősi Anna-Mária lett megválasztva tagnak.  
 
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságba Vajda Viktória és Vörösné Lecsek Mária lett 
megválasztva tagnak. 
 
A Képviselő-testület támogatja egy diák Arany János Tehetséggondozó Programban való 
részvételét. 

 
 

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a külsős alpolgármester vonatkozásában ugyanazok 
a szabályok, mint a képviselő alpolgármester esetében. Az alpolgármester megválasztása után, 
mivel 2000 lakosnál nagyobb településről van szó, köteles a testület a tiszteletdíját is 
megállapítani, ami a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjánál nem lehet több, a 
költségtérítést a tiszteletdíj 10-20 %-a között lehet megállapítani. Az alpolgármester írásban le 
is mondhat a tiszteletdíjáról.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta a törvény által előírt minimum összeget 
tiszteletdíjként és költségtérítésként megállapítani az alpolgármesternek. Megkérdezte, hogy 
ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
Szavazás a javaslatról: 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
5 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
1 tartózkodással 
 
a javaslatot elfogadta. 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

143/2010 (XI. 18.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az alpolgármester tiszteletdíjáról 
 
    Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Végh László 

alpolgármester havi tiszteletdíját, 96.600,.-Ft-ban állapítja meg 2010. 
november 23.-tól. 

       Az alpolgármester részére - a tisztségével kapcsolatos kiadásaira - 
tiszteletdíjának 10%-át, havi 9.600,-Ft költségátalányt állapítanak meg  
2010. november 23.-tól. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester,  
              a tiszteletdíj folyósításáért: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: azonnal 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
Véningerné Bognár Krisztina Mrázik Sándor 
 hitelesítő hitelesítő 
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