
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2010. szeptember 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve 
 
 
 
 
 
 
 
 Határozatok: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
  
 
 
 Rendeletek: 4, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elkészült: 2010. szeptember 24. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tartalomjegyzék 
 
1./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetésének 
végrehajtásáról. 
 
2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról. 
 
3./ Összegzés a Képviselő-testület 2006-2010. évi munkájáról. 
 
4./ Javaslat a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra. 
 
5./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
6./ Egyebek. 
 
7./ Kérelmek elbírálása (zárt ülés). 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
               2010. szeptember 16-án tartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Hallósy Péter alpolgármester 
 Horváth Gábor József képviselő 
 Kovács Tibor Orbán képviselő 
 Mrázik Sándor képviselő 
 Petrányiné Nagy Olga képviselő 
 Takács Istvánné képviselő 
 Telek László képviselő 
 Végh László képviselő 
 Zsigmondné Kovács Margit képviselő 
 Dosztály Csaba jegyző 
 Tar Károlyné gazd. főmunkatárs 
 
 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 
 
Távol: 
 Pleizer Lajos képviselő 
 Pribék Ferenc képviselő 
 

 
 
 
 
 
 

 2



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?  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni vállalkozók 
megkeresésével kapcsolatban. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontokat az 
elhangzottakkal kiegészítve. 
 
A képviselő-testület 9 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetésének 
végrehajtásáról. 
 
2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról. 
 
3./ Összegzés a Képviselő-testület 2006-2010. évi munkájáról. 
 
4./ Javaslat a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra. 
 
5./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
6./ Egyebek. 
 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Petrányiné Nagy Olga és 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő-testületi tagokat javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 9 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
 

1. 
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetésének 

végrehajtásáról 
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság 
javasolja elfogadásra a beszámolót. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az általános tartalék, céltartalék pályázati 
önrésznél levő összeg csak szerepel itt, de valójában nincs ott ekkora összeg. Megkérdezte, 
hogy miért szerepel itt? 
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Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Válaszolt, hogy amikor a költségvetés készült, akkor a 
testület az előterjesztett bevételi forrásokkal számolt. 17 M Ft bevétel lett betervezve 
ingatlanértékesítésből. Amennyiben a betervezett összegek realizálódtak volna, akkor maradt 
volna meg ez a tartalék. Már akkor is jelezték, hogy az eredeti költségvetésben vannak olyan 
tételek, amelyek nem szerepelnek, és emelni fogják a költségvetést. Ez a 17 M Ft nem 
valószínű, hogy teljesülni fog. Tartalékot mindig tervezni kell.  
 
Végh László képviselő 18 óra 15 perckor megérkezett. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogyha a testület visszavonná az 
ingatlanértékesítéseket, akkor 6 M Ft lenne a tartalékalap. Ez a költségvetés azt feltételezi, 
hogy 2010-ben eladják az ingatlanokat, azért kell benne szerepeltetni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a költségvetési javaslatig nincs az 
önkormányzatnak tartaléka, csak virtuálisan, ezt elmondták a költségvetés tervezésekor. 
 
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy év végén nem lesznek-e ebből feszültségek, 
hogy elköltik a pénzt? 
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Válaszolt, hogy a folyószámla hitelkerettel 
fizetésképtelenség nem merülhet fel. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy probléma akkor lenne, ha a papírforma szerinti 
tartalék 13 M Ft lenne, mert azt jelenti, hogy mínuszban vannak. Most ténylegesen pluszban 
vannak. A tartalék egy része már feladattal terhelt, azzal együtt. A csatorna érdekeltségi 
hozzájárulásból már legalább 1,5 M Ft többlet folyt be augusztusig. El tudja kezdeni a 
következő évet a következő testület 1-2 M Ft-tal. Más önkormányzatok kötvényt bocsátottak 
ki, jelentősen eladósodtak, ehhez képest ez egy viszonylag átlátható, kezelhető pénzügyi 
helyzet. Azzal együtt, hogy milyen beruházások vannak mögöttük. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a beszámolót. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

103/2010 (IX. 16.) számú 
 

Ha t á r o z a t a 
 

Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 
hogy kell-e a költségvetési rendeletet módosítani. Van mellette és ellene szóló indok is, mivel 
a törvény változott. 
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy a rendelet formájának a helyi 
önkormányzatoknál is olyannak kell lenni szinte, mint egy törvénynek. Tehát alszámozni, 
alcímezni, sorszámozni kell. Kisebb mértékű változás esetén ajánlják a rendelet módosítást. 
Ha nagyon sok változással jár a rendeletmódosítás, akkor a korábbit hatályon kívül kellene 
helyezni, és új rendeletet elfogadni. Mivel a rendeletnek számottevő, átfogó változtatására van 
szükség, ezért az eredeti rendeletet javasolja hatályon kívül helyezni, és az előterjesztésben 
szereplő tételeket beépítve egy új rendeletet megalkotni. Amennyiben mégse felel meg az új 
rendelet az előírásoknak, akkor nyilván szólnak és annak megfelelően, módosításra kerül. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy csak a rendelet jogszabályban előírt formáját nézi a 
Közigazgatási Hivatal. Tartalmilag, számszakilag a Kincstár ellenőrzi az I. félévi beszámolót. 
Egyszerűbb lenne új rendeletet alkotni. Lehetett volna harmadik verzióként az, hogy úgy dönt 
a testület, hogy nem módosítja a rendeletet, de célszerű a következő testületnek olyan 
rendeletet hagyni, amelyben a jelenleg ismert változások beépítésre kerültek, mert az egy 
tiszta képet alkot. 
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság 
javasolja a testületnek az eredeti költségvetési rendelet hatályon kívül helyezését, és az évközi 
változásokkal kiegészített új rendelet elfogadását. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a költségvetési 
rendelet elfogadását az előterjesztés szerint. 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi rendeletet alkotta:  
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

4/2010 (IX. 17.) számú 
 

RENDELETE 
 

Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről 
 
 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
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2. 
Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót mindenki megkapta. A bizottsági beszámolóhoz nem sok 
hozzáfűzni való van. Az idén már 16 köztemetés volt. Ebből egy volt, aki nem szociális 
otthoni lakó volt. Elfekvőnek lehet tekinteni az otthont, mert az kerülhet be, aki 4 óránál több 
ellátását, ápolást igényel naponta. A székesfehérvári önkormányzattól kaptak egy 128 E Ft-ot 
köztemetési számlát. Annak az önkormányzatnak kell gondoskodni a köztemetésről, ahol a 
haláleset történt, és utána az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzatnak kiszámlázzák a 
temetés költségét. Mindkét kamatmentes kölcsönt temetéshez adták. Az átmeneti segélyeknél 
vannak olyanok, akik a krízistámogatás igénylése miatt adtak be kérelmet. Ezek 1-2000 Ft-os 
támogatások voltak, és nem lehetett mindig összehívni a bizottságot. Valamint vannak 
olyanok is itt, akiknek sikerült munkát találni, de a buszbérletet nem tudták megvásárolni, 
nekik kamatmentes kölcsön formájában adott támogatást, amit a következő hónapban 
visszafizettek. Olyanok is voltak, idős emberek is, akik nem tudták kifizetni a gyógyszerek 
költségét, és az önkormányzat fizette ki nekik, tehát nem pénzt kaptak. Ebből a közel 1,5 M 
Ft-ból 1,2 M Ft temetési költség, aminek egy része visszatérül. 
A Szociális Bizottság minimális összegeket állapított meg átmeneti segélyként. 
 
Megkérdezte, hogy a beszámolókkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Nem volt. 
 
Szavazásra tette fel a beszámolók elfogadását. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

104/2010 (IX. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az átruházott hatáskörben végzett munkáról szóló beszámolóról 
 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

átruházott hatáskörben végzett munkáról szóló beszámolókat. 
 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
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3. 
Összegzés a Képviselő-testület 2006-2010. évi munkájáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy mindenki kapott egy táblázatot a 
pályázatból, illetve saját erőből megvalósult beruházásokról, fejlesztésekről, valamint egy 
szöveges beszámolót. A testület által meghatározott, elfogadott elképzelések közül azokat írta 
bele az összegzésbe, amelyek megvalósultak. Természetesen volt, ami nem valósult meg, pl. a 
türköspusztai út felújítása. A mai napon érkezett meg a játszótéri pályázat befogadásáról szóló 
értesítés. Előzőleg voltak helyszíni szemlén, utána pedig hiánypótlást kértek. Kimaradt az 
anyagból, hogy családi napközit is sikerült létrehozni. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a hitelállományról készült kimutatás nem került 
be a Kisbíróba. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ez ki van függesztve a hivatalban. 
Ez a kimutatás nem ide tartozik, hanem az önkormányzati választások előtt ezt kötelezően ki 
kell tenni. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy éppen ezért gondolta beletenni az újságba. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a beszámoló sem került volna be az 
újságba, ugyanis beszéltek erről hétfőn és a lakosság részéről is többen azt mondták, nem 
biztos, hogy célszerű, hogy ez bent legyen az újságban, hiszen úgy is fel lehet ezt fogni, mint 
választási kampányt. Ha a két politikai hirdetés nem került volna az újságba, akkor ez a 
beszámoló sem. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy nincs abban semmi, hogy ez a beszámoló bent 
van az újságban. Az van beleírva, ami ebben a négy évben történt.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az Áht. írja elő, hogy a választások előtt 30 nappal 
az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, vagyonáról, kötelezettségvállalásokról egy 
tájékoztatót ki kell tenni a helyben szokásos módon. A következő újságba is bele lehet tenni 
ezt a kimutatást, mert ez a következő testületet fogja érinteni. Illetve felkerül a honlapra.  
A beszámoló és a kimutatás teljesen különválik egymástól. A kimutatást a helyi választási 
iroda készítette, a beszámolót pedig a polgármester. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 200 M Ft hitellel kezdtek, és most 
62 M Ft marad majd. Javasolta, hogy tegyék fel a honlapra a kimutatást. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy várta, elsősorban olyan jelöltek részéről az 
érdeklődést, akik jelenleg nem képviselők és nem ismerik az önkormányzatok működését, de 
nem élt a lehetőséggel senki. Ezt a kimutatást nem kellett volna kiküldeni a testületnek, mert 
ki lett hirdetve, de úgy gondolta, hogy tudja mindenki azt, hogy honnan indultak és hol 
tartanak.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy minden évben költségvetéskor ez látható. Nem 
kell egymás között magyarázni, ez valamilyen szinten a mi bizonyítványunk. Ebbe nagyon 
sok embernek a munkája is benne van. A testület köszönje meg nekik ezt a munkáját. Ez a 
kimutatás legyen fent a honlapon. Nyilván azért képviselők, hogyha ezt megkérdezik, 
nemcsak egy évben és nemcsak választáskor, akkor kötelességük ezt érteni és elmagyarázni.  
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Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy ezeknek a számoknak a tükrében 
nyugodt lelkiismerettel adhatják át a stafétát. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ez a beszámoló lenne a 
közmeghallgatás beszámolója és ott majd a hitelekről is szót ejtenek. Megkérdezte, hogy a 
beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
Szavazásra tette fel az elmúlt 4 évről szóló beszámolót. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

105/2010 (IX. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Képviselő-testület 2006-2010. évi munkájáról szóló összegzésről 
 
 Sársosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Képviselő-testület 2006-2010. évi munkájáról szóló összegzést. 
 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs 19 órakor távozott az ülésről. 
 
 

4. 
Javaslat a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy dönteni kell arról, hogy továbbra is 
részt vesznek-e a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban, csatlakoznak-e hozzá. Egyetemista 
és főiskolás diákok kaphatják ezt az ösztöndíjat. Javasolta hogy vegyenek részt, 
csatlakozzanak a programhoz. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a csatlakozást. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag  igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 
az alábbi döntést hozta:  
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

106/2010 (IX. 16.) számú 
 

Ha t á r o z a t a 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2011. évi fordulójához való csatlakozásról 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. 
Elfogadja a pályázat Általános Szerződési Feltételeit. Meghatalmazza a 
polgármestert a szükséges nyilatkozat aláírására. Kiírja Bursa Hungarica 
pályázatok 2011. évi fordulóját. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
 

5. 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy biztos van az elmúlt 4 évben hozott 
határozatok között olyanok, amelyek nem teljesültek.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy minden határozat szerepel, sőt a rendeletek is, 
amelyet az elmúlt 4 évben hozott a testület. Ez nem kis munka volt a testület részéről. 
Formailag teljesült a 160/2006. (X. 12.) számú határozat, de nem kaptak választ rá igazán. Ez 
inkább egy összefoglaló, mint beszámoló. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel az elmúlt 4 évben 
hozott határozatokról szóló összefoglalót. 
 
A képviselő-testület 10 igennel, egyhangúlag tudomásul vette az elmúlt 4 évben hozott 
határozatokról szóló összefoglalót. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy hiánypótlást kért az MVH a 
játszótéri pályázathoz. Módosítani kell a határozatot, mert nem tartalmazza az egyéb 
elszámolni kívánt költség összegét. Kérte, hogy fogadják el a módosítást, hiszen megküldésre 
került a pályázathoz. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a játszótér kialakításáról szóló határozat 
módosítását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

107/2010 (IX. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Európai Uniós EMVA III. tengely Falumegújítás és fejlesztés jogcímen kérelem 
elkészítése és benyújtása kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, 
meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) 

GKM rendeletnek megfelelően szóló 179/2009 (XI. 26.) számú határozat módosításáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz 

arról, hogy a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 135/2008.  
(X. 18.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről” szóló rendeletnek megfelelően kérelmet nyújt be a következő 
helyrajzi számú ingatlanon az EU szabványoknak megfelelő játszóterek 
kialakítására illetve szabványosítására. 

 
 Hrsz.: Sárosd 56/14 
 A pályázathoz kapcsolódó teljes pályázati összeg nettó 8.844.371.-Ft. 
 Az önkormányzati kötelezettség vállalás mértéke a fenti összegre eső ÁFA, 

mely a jelenleg érvényben lévő törvény alapján 25%, azaz 2.211.093.-Ft. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
 

6. 
Egyebek 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy tájékoztatásul megkapták a Sárosd 
Napok pályázat támogatásáról szóló értesítést. Ennek az elszámolását október 1. és 31. között 
lehet benyújtani. A Sportklub pályázata is nyert a sportöltöző felújítására. A testület vállalta 
ennek a hiányzó fedezetét, illetve ha szükséges, mivel utófinanszírozott, ennek a 
finanszírozásába besegít.  
Elutasításra került a téli védekezési költség támogatására beadott igény. 200 E Ft nem az 
önkormányzati utak védekezésére ment el, hanem a Keresztúri és Szabadegyházi útra, és az 
ott elakadtak kimentésére. Mindenkinek elutasították az igényét, és nagy felháborodást 
okozott.  
Megkapták a sárbogárdi rendőrkapitányság kimutatását a július 19. és augusztus 1. között 
történt bűncselekmények alakulásáról. Több kimutatás is érkezett, de azok nem lettek 
kiküldve, mert nem tudnak vele mit tenni.  
A képviselők többségével beszélt a Tükröspusztai út kátyúzására érkezett ajánlat 
elfogadásáról, amely 800 E Ft+ÁFA. Még tárgyalt a céggel, és bruttó 800 E Ft-ért elvégzik a 
munkát, amit hétfőn kezdenek. Kérte a Tükröspusztai út kátyúzására kötött vállalkozási 
szerződés jóváhagyását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
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egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

108/2010 (IX. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Tükrösi út kátyúzásáról. 
 
 Sársosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Globe Building Kft árajánlatát a Tükrösi út kátyúzására bruttó nyolcszázezer 
Ft vállalási díjért. Felhatalmazzák a polgármestert a kátyúzás megrendelésére, 
vállalkozási szerződés aláírására. A nyolcszázezer Ft vállalkozási díjat a 
tartalékalap terhére biztosítják. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2010. 09. 24. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az előző ülésen elég nehezen 
döntöttek az ún. részvételi demokráciához való csatlakozásról. A FIDESZ Fejér Megyei 
Választmánya és a Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesület aláírt egy megállapodást, 
amelyben ez is szerepel. Ők is támogatásra érdemesnek tartják ezt a kezdeményezést. 
Az iskola megküldte a tájékoztatását a 75/2008. (VI. 26.) számú határozat teljesítésével – 
testnevelés oktatás személyi problémáival – kapcsolatban, valamint azt, hogy miért nem volt 
tornabemutatója a felsős tanulóknak a tornaterem avatásán. Nem fogalmaztak elég jól, mert 
nem arra kaptak választ, amit szerettek volna. Az iskola költségvetési pótelőirányzat igényt 
nyújtott be. Kérik a szaktárgyi szakértői munka megbízási díjának biztosítását. A Pénzügyi 
Bizottság javasolja ennek a díjnak a biztosítását. Kérte ennek a jóváhagyását. Az iskola kéri 
még a fűtési szezon előtt a fűtési rendszer átvizsgálásának, vízkő-mentesítésének, kazánok 
javításának, 3 égőfej kicserélésének fedezetét. A jövő héten fogja megnézni a fűtést Németh 
Imre. A főbejárat felőli parkoló burkolatának kijavítására, cseréjére, feltöltésére kérnek még 
támogatást. A Kisbíróban hirdető kőszállító fuvarossal beszélt, de az ott szereplő árban nincs 
bent a fuvarköltség és az ÁFA. Abban egyeztek meg, hogy hoz egy kocsi követ, ami 18 m3, 
és nem számol fel fuvardíjat. A kő egyik felét az iskolához, a másik felét pedig az Új utcába 
fogja vinni. Az Ady utca kátyúzását elvégezte a Vertikál Zrt., amiért nem kell fizetni. A 
Mártír utca javítását valószínű az önkormányzatnak kell befejezni. A salakos futópálya 
néhány helyen megsüllyedt. Seregélyesen nyitottak egy alszámlát a tortanteremnek. 
Nyilvánvaló, hogy a tornaterem mindennapi működtetéséhez szükséges eszközök, 
tisztítószerek beszerzését biztosítják.  
Az I. orvosi rendelőnél voltak beruházások, pl. számítógép és hozzá programvásárlás, 
gyógyszerek, ami közel 600 E Ft volt. A bérkifizetések 1.160.345 Ft+20 E Ft útiköltség 
térítés. A Mosolygó doktornő november végégig még vállalja a helyettesítést, amit jóvá 
kellene hagyni. Szavazásra tette fel a Dr. Mosolygó Éva háziorvossal a helyettesítésre kötött 
szerződést. 
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

109/2010 (IX. 16.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Helyettes háziorvos szerződéséről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja  

Dr. Mosolygó Éva háziorvossal az I. sz.-ú háziorvosi körzetben a 
helyettesítésről kötött szerződés meghosszabbítását. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a gyógyszertárat működtető cég 
meghirdette a gyógyszertári állást. Volt már érdeklődő, aki ide is fog költözni, valószínűleg 
januártól. A jelenlegi gyógyszerész hétfőn és szerdán is bezár fél ötkor, pedig a nyitva tartás 
fél 6-ig lenne. Nem tudtak megegyezni.  
A Polgármesteri Hivatal ablakainak javítása megtörtént.  
A Magyar Aszfalt Kft. júliusban határidőre készre jelentette a Jegenyesor útfelújítását, és 
kifizetésre került az összeg.  
Az óvoda felújításának terve átdolgozásra került a Tűzoltóság kérése alapján, és 
engedélyezésre beadták. A statikai véleményezés 50 E Ft+ÁFA volt, a tervezési költség 380 E 
Ft+ÁFA, amelyek kifizetésre kerültek. 
A Philips Kft-től az önkormányzat kapott 3 db monitort és 5 db használt számítógépet. 2 db 
monitor vásárlására került sor, és 1 db monitort pedig az Opten Kft-től kaptak ajándékba a 
jogtár előfizetéséért. A régi CRT monitorok mindenkinél lecserélésre kerültek, és egy 
monitort az I. orvosi rendelő kapott.  
Október 5-én indul a szelektív hulladékgyűjtés, kéthetente keddi napokon. A hivatalban lehet 
kapni ingyenes gyűjtőzsákot. 
A 12 lakásos bérházban a kazánok felülvizsgálata megtörtént egy helyi vállalkozó részéről, 
ami 96 E Ft volt. A kéményeknél voltak beázások, ezeket kijavították.  
Az óvodai konyhán sikerült lecserélni a fekete mosogatót egy használt rozsdamentes 
acélmosogatóra, ami 115 E Ft-ba került. Hűtőszekrényt kellett vásárolni, és 30 E Ft volt a 
robotgép felújítása. A gázzsámoly is felújításra került. Az iskolai konyhára tányérok, tálcák 
vásárlására került sor.  
Augusztus 1.-vel nem tudtuk a védőnőt foglalkoztatni, mert nem volt meg a működési 
engedélye. Hosszas telefonálás után augusztus 12. határidővel kiadták a működési engedélyét. 
Szeptember 1.-vel kérték a Védőnői Szolgálat működési engedélyének módosítását, de már 
augusztus 15-én munkába állt a védőnő. Általában próbaidő alatt nem adnak étkezési 
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utalványt, de két hétig nem tudott dolgozni, és már ide is költözött, ezért javasolta, hogy a 
három hónapos próbaidőre is biztosítsák neki a havi 5 E Ft-os étkezési utalványt.  
 
A képviselő-testület 10 igennel, egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a védőnőnek a próbaidő 
alatt is biztosítják az étkezési utalványt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a László doktornő tegnapelőtt 
kiköltözött a lakásból.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy több vállalkozó megkereste azzal, hogy az utóbbi 
hónapokban sok árus jön a községbe. Ebből már volt korábban probléma, nyilván ez a helyi 
vállalkozók érdekét sérti. A helyiek ide fizetik az iparűzési adót. A vásárlót nem érdekli ez, 
hanem ha valami olcsóbb máshol, akkor ott fogja megvenni. Ez a probléma annak idején 
rendezésre került az akkori döntésükkel. A Művelődési Ház környékére lett beterelve az 
árusítás. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezután azt döntötte a testület, hogy 
a felújított Művelődési Házban nem lehet árusítani, és akkor jelölték ki a régi tanácsház 
épületét. Áprilisban, az iskola kérésére, azt döntötték, hogy a testülete azzal a feltétellel tudja 
a kereskedő részére a volt tanácsházán az árusítást biztosítani, ha szerdai napokon (tanítási 
időben) nem rakodik ki az iskola udvarra. Rajta kívül csak mozgóárusok vannak.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogyha bármilyen mozgóárus vagy letelepedett árus árul, 
az nyilvánvaló konkurenciát jelent a helyi vállalkozóknak. Azok a nagy cégek, akik 
mozgóárusítást végeznek, fizetnek iparűzési adót. A mozgóárusítással nem tudnak mit 
kezdeni, nem tudják megtiltani. Aki bejelentkezik árusításra, az kifizeti a helypénzt. Ha egy 
árus nem önkormányzati területre települ ki, nem tudnak vele mit csinálni. Kérte, hogy ezt 
mondják el a helyi vállalkozóknak. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a gazdasági válság hatása biztos, hogy érezhető 
mindenben. Sokkal kevesebb általános költsége van egy mozgóárusnak. A nagy cégek minden 
félét árulnak. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ezeknek az árusoknak van engedélyük. Olyan árus 
ne legyen közterületen, aki nem fizet semmit, mert az viszont tényleg sérti a versenyhelyzetet. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy ezzel a problémával kalkuláljanak, mert 
szembesülni fognak vele. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy több, rendszeresen temetőbe járó 
személynek volna egy javaslata. A közmunkások közül egy megbízhatót lehetne állandóan a 
temetőben alkalmazni. A szemetet elégethetné, a gondozatlan sírokat is gondozhatná, nem 
sértene senkit. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy közmunkások csak ketten lehetnek 
a munkaterületen. Az elhanyagolt sírok gondozása miatt jönnének a hozzátartozók, hogy 
hogyan mertünk hozzányúlni, mert volt már ilyen. 
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Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy kint volt a temetőben két közmunkás, 
összeszedték, elvitték a szemetet, ezen kívül ne kérjenek tőlük többet. Igaza van polgármester 
asszonynak az elhanyagolt sírok gondozásával kapcsolatban. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy akkor szólítsák fel a hozzátartozót, 
hogy tartsa rendben a sírt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogyha tudják, hogy ki a hozzátartozó, 
akkor tudnak felszólítani. Ezért kellene számítógépes nyilvántartás. A Turcsán féle 
temetkezési társaság úgy vállalná a temető üzemeltetését, ha az önkormányzat fizetne nekik 
évente kb.2 M Ft-ot, és még a szemetet is elszállíttatják. Ennyi pénze nincs az 
önkormányzatnak. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket: 
A Képviselő-testület döntött két kérelmező részére kamatmentes kölcsön biztosításáról. 
A Képviselő-testület elutasított egy lakásigénylési kérelmet. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
Petrányiné Nagy Olga Zsigmondné Kovács Margit 
 hitelesítő hitelesítő 
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Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
4/2010. (IX. 17.)  számú 

 
R E N D E L E T E 

 
 

Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről  
 

 
 
 

Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 28.§-a, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a 2010. évi költségvetéséről az 
alábbi rendeletet alkotja. 

 
1.§. 

 
B e v é t e l e k 

 
1./ A Képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés 2010. évi bevételét 550.878.000 Ft- 
     ban állapítja meg. 
 
 
2./ Az 1./ pontban rögzített bevételi főösszeg az Önkormányzat és költségvetési szervei  
     bevételi forrásonkénti megosztását az I. számú melléklet tartalmazza. 
 
3./ Az 1./ pontban rögzített bevételből társadalombiztosítási támogatás 6.200.000 Ft. 

2.§. 
 

K i a d á s o k 
 
1./ A Képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés 2010. évi összes kiadását  
    550.878 .000 Ft-ban állapítja meg. 
 
2./ A Képviselő-testület a működési kiadásokat a II. számú melléklet szerinti részletezéssel  
   280.579 .000 Ft-ban állapítja meg. 
 
3./ A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a III. számú melléklet szerinti  
     részletezéssel 244.442.000 Ft-ban állapítja meg.   
 
4./ A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat a IV. számú melléklet szerinti részletezéssel   
     1.139.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
5./ A tartalék összegét az V. számú melléklet szerint 24.718 .000 Ft-ban határozza meg. 
 

 
 



 
 

3.§. 
 

 1./ A 2011. és 2012. évi várható bevételek és kiadások alakulását a VI. számú melléklet 
tartalmazza. 

        
  4.§. 

 
1./ A képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja: 
 a.)dönthet évi 4.000.000 Ft összegig terjedő vagyonügyletekről 

-ezen belül: korlátlanul dönthet – a testület által meghatározott áron – a 
magánlakás építés céljára eladásra kijelölt telkek értékesítésében. 

 b.)dönthet az éven belüli munkabérhitel felvételről. 
 

 
5.§. 

 
Záró rendelkezések 

 
1./ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős. A polgármester a jegyző 
közreműködésével a központi információ szolgáltatáshoz kapcsolódó időpontban a 
Képviselő-testületnek beszámol a költségvetés fél éves és éves végrehajtásáról. 

 
2./ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
3./ A rendelet rendelkezéseit a 2010. évi gazdálkodásra kell alkalmazni. 

        
       4./ Az 1/2010.(II.12.) számú rendeletét hatályon kívül helyezi, helyébe e rendelet lép. 

 
5./ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 
 

Dosztály Csaba                                                            Lehotainé Kovács Klára  
          jegyző                                                                                  polgármester 
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Sárosd Nagyközség  
 

2010. évi költségvetés 
 
I.sz. melléklet Ezer Ft-ban 
I.Müködési bevételek 

 l./ Intézményi működési bevételek          18.159 
 2./Önkormányzatok sajátos működési bevételei      169.908 
  (a) helyiadók:        40.362 
  (b) átengedett központi adók:           119.647 
  (c) egyéb sajátos bevételek:               9.899  
II. Támogatások 
l./ Önkormányzatok költségvetési támogatása        56.074 
 1.1 Normatív támogatások:              27.755 
 1.2Központosított előirányzatok             28.319 
             
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                            17.000 
          ( telekértékesítés, lakásértékesítés) 
 
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 
1./ Működési célú pénzeszköz átvétel                                                             26.605 
           -ebből: OEP-től átvett pénzeszköz:             6.200 
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                      215.590 
             ebből: OEP-től átvett:   0 
 
V.Támogatások, kölcsönök visszatérülése                                                  1.342 
 
VI. Hitelek          46.200 
 
1./ Mükődési célú                                                     30.000 
2./ Fejlesztési célú               16.200 
Bevételek összesen:                                                                                     550.878 
 
 
 
I. számú melléklet I/1. Működési bevételek részletezése 
(a) Óvodai étkeztetés    4.251 
(b) Iskolai étkeztetés    2.536 
(c) Munkahelyi vendéglátás    9.469 
(d) Művelődési ház    300 
(e) Könyvtár    120 
(f) Temetőfenntartás                                          230 
(g) Saját v. bérelt ingatlan 1.253 
Működési bevételek összesen:      18.159 
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II. sz. melléklet 
 
Működési kiadások (ezer Ft-ban) 
 
Megnevezés szem.jutt.       járulék     dologi        összesen     létszám
1./ Napközi otthonos óvoda  5.771  1.542  13.301       20.614      4 fő 
2./Általános iskola   6.561  1.667  21.588       29.816          5 fő 
3./Utak, hidak                              2.800         2.800            - 
4./Önk.ig. tev.             31.381            7.113  15.391       53.885      11 fő 
5./Parlamenti vál.                       282                  60                    324            666             - 
6./Házi orv.szolgálat          5.000         5.000            - 
7./Védőnői szolg.    5.153            1.319    1.050        7.522     2 fő 
8./Művelődési ház    1.629     435    3.772         5.836     2 fő 
9./Könyvtár     2.043     510    1.344         3.897     1 fő 
10./Város és kg.    7.170  1.896    5.637       14.703     5 fő 
11./Köztisztaság          1.000         1.000             - 
12./Közvilágítás          4.250         4.250             - 
13./Temetőfenntartás               400            400        
Kiadások főösszege:           59.990            14.542             75.857      150.389         30 fő 
 
Átadott pénzeszköz 
14./Rendszeres segély + járulék            17.184       17.184 
15./Rendkívüli segély       5.046         5.046 
16./Államháztartáson belül                62.657       62.657 
17./Államháztartáson kívülre       1.160         1.160 
Átadott pe.össz.                                       86.047      86.047                         
 
Működési célú hitel törlesztések: 
18./Lakossági kölcsönadás           636           636 
19./Működési célú hitel            43.507      43.507 
Összesen:                                                                                44.143      44.143 
 
Működési kiad.összesen:          59.990       14.542             206.047    280.579 
 
 
Köztisztviselői illetményalap tv.alapján 38.650.Ft.  
Közalkalmazotti illetményalap 20.000 Ft.  
Önkormányzati szintű számított létszám: 30 fő. 
 
Önkormányzati intézmények és igazgatás létszáma összesen: 
Óvoda  4 fő 
Iskola 5 fő 
Pm. Hivatal       11 fő ( ebből: 2 fő MT.hatálya alá tart.) 
Eü. dolg.   2 fő 
Kult. dolg.   3 fő 
Falugondnok        1 fő 
Közcélú   4 fő 
Összesen: 30 fő 
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III. Felhalmozási kiadások  
Beruházások 
1./Óvoda tetőcsere(pályázati rész)                                                       12.000 
2./Motoros fűkasza               190 
3./Számítógép (hivatal)                         109  
4./Tornaterem építés                                     215.788 
5./Új utcai vízhálózat bővítés           3.125 
Beruházások összesen:        231.212   
 
Fejlesztési célú hiteltörlesztések 
6./ Útépítési hitel                                                      3.750 
7./ 12 lakás OTP,                                                      8.320 
8./ Közkincs hitel                                                      1.160 
Összesen:                                                    13.230
 
Felhalmozási kiadások összesen:                                                  244.442 
 
IV. Felújítások 
1./ Szennyvíztelepnél felújítás ktg. 50 %-a                  1.139 
Felújítások összesen:                                                      1.139 
 
V. sz. melléklet  
1./Általános tartalék                                                                             10.718     
2./ Céltartalék pályázati önrészhez)                                                    14.000
Tartalékok összesen:                    24.718 
I.-V. összesen             59.990           14.542                                       550.878         30 fő       
 
 
VI. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012. évi alakulása 
 
Bevételek  2010 év               2011. év 2012.év 
1./Működési bevételek   18.159                  16.187   17.550 
2./Sajátos működési bevételek 169.908                168.991 175.130 
3./Költségvet. tám.       56.074                  65.755      86.900 
4./Pénzeszközátvétel 242.195                  44.185   45.068 
5./Felhalm. és tőkejell. bev.   17.000                  11.000     7.000 
6./Hitelfelvétel   46.200                  30.000   30.000 
7./Kölcsönök v.tér.     1.342 
8./Előző évi pm.       0                         6.420     5.420 
Műk. és felhalm. bev. össz:    550.878                342.538    367.068 
 
Kiadások 
9./Szem. jutt.   59.990                   65.867             69.184 
10./Munkaadót terh. jár.   14.542                   19.220    21.224 
11./Dologi kiadásokra   75.857                   76.398    85.533 
12./Pe. átad. műk célra   86.047                   90.762    92.392 
13./Hiteltörlesztés   44.143                   57.680    58.000 
14./Felhalmozási kiadás                                  245.581                   27.191    26.529 
15./Tartalékok   24.718                     5.420          14.206 
Műk. és felhalm. kiad. össz.:     550.878                 342.538           367.068 
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