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Az ülés megnyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirenden kívül van-e 
valakinek egyéb javaslata? Nem volt. 
 

Napirendi pontok: 
1./ Beszámoló a Képviselő-testület 2006-2010 évi munkájáról. 
 
2./ Egyebek. 
 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Gábor József és 
Mrázik Sándor képviselő-testületi tagokat javasolta.  
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 11 igennel egyhangúlag elfogadta. 
 
 

1. 
Beszámoló a Képviselő-testület 2006-2010 évi munkájáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Képviselő testület 2007. április 19-i 
ülésén fogadta el az önkormányzat 2010-ig tartó gazdasági, fejlesztési programját. Nagy 
tervekkel indultak, amelyek nagy részét sikerült megvalósítani. A többi vagy idő, vagy pénz 
hiányában maradt el. Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a működőképesség 
biztosítása, a költségvetési egyensúly megtartása volt. Településünkön a helyi adók aránya 
csekély, a megváltozott gazdasági viszonyok miatt ennek növelésére nem kerülhetett sor.  
Az állami támogatások egyre nagyobb arányú csökkentése, a lakossági szennyvíz 
hozzájárulások elmaradása nehéz helyzetbe hozta a képviselő testületet. Ezért kényszerültünk 
olyan lépések megtételére, melyeket évek óta halogattunk. Az önkormányzati intézmények 
működésének racionalizálásával, költséghatékony közszolgáltatások biztosításával sikerült 
megőrizni működőképességünket (létszám leépítés a Polgármesteri Hivatalban, ugyanakkor 
az iskola gazdasági feladatainak átvétele, részmunkaidős dolgozó alkalmazása a Művelődési 
Házban, létszámcsökkentés az iskolában). A gazdasági világválság hatásai bennünket is 
kedvezőtlenül érintettek. Bevételeink még inkább csökkentek. 2006 óta minden évben 
felvetődött az oktatási intézmények társulásban történő működtetése. Hiszen ebben az esetben 
plusz állami támogatás járt, így az önkormányzatnak saját bevételeiből kevesebbel kellett 
hozzájárulni az intézmények megfelelő szintű működéséhez. Ezért 2008. aug. 31.-vel 
létrehoztuk a seregélyesi önkormányzattal az oktatási társulást. Nehéz döntés volt, és az első 
tanév sem volt könnyű. Mára megtanultunk együtt dolgozni, és érezzük a döntés pozitív 
pénzügyi hatását.  
 
A szennyvíz hozzájárulások elmaradása miatt 2007-ben és 2008-ban magas kamatozású hitel 
felvételére kényszerültünk. Ezeket 2009-re sikerült visszafizetni. A kintlévőségek behajtására 
minden törvényes eszközzel éltünk, és élünk. Vannak e téren eredményeink, de a gazdasági 
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válság miatt az adósok csak hosszabb idő alatt tudják törleszteni tartozásukat, ill. nem minden 
esetben van letiltható jövedelem. 
 
Fejlesztéseink 
 
Közintézményeink nagyon rossz állapotban voltak, hosszú évek óta nem volt lehetőség 
felújításukra. A nehézségek ellenére sikerült minden intézménynél a legszükségesebb 
fejlesztéseket végrehajtani. 2007. január 1-jén kezdődött az Európai Unió új, 2013-ig tartó 
költségvetési időszaka. A fejlesztésekhez ezért a hazai és uniós pályázati lehetőségek 
maximális kiaknázását terveztük. 
 
Hazai pályázati forrásból sikerült felújítani az orvosi rendelőket, az óvoda és a 
polgármesteri hivatal fűtési rendszerét, valamint a világító testek cseréjét. Ezekhez 30 % 
önrészre volt szükség. 
Szintén hazai pályázati támogatással újítottunk fel több utcát (Rákóczi, Kossuth, Fél, Jakabi, 
Kerbolt, valamint az 1238 hrsz., a Vasút utcához vezető bekötőút). Ezeknél is 30 % volt az 
önrész. 
A Művelődési Ház teljes felújítását úgynevezett közkincshitelből fedeztük, melyet 20 év alatt 
kell visszafizetni. Erre is pályázni kellett, mivel ennek kamatait a Nemzeti Kulturális Alap 
fedezi. Pályázati támogatásból tudtunk számítógépeket vásárolni a Művelődési Házba és a 
könyvtárba, ahol bárki számára biztosított az internet elérhetőség. (Egy évig ingyenes 
használatra volt lehetőség.). Ezekkel a fejlesztésekkel lehetőség nyílt kultúrált környezetben a 
szabadidő hasznos eltöltésére. 
A Kistérség is eredményes volt a Nemzeti Kulturális Alap Közkincs pályázatán. Ebből Sárosd 
profitált a legtöbbet, mert ennek keretében újítottuk fel a Tsz iroda egy részét, és a 
művelődésszervező bérköltségét is ebből fedezzük már két éve.  
Szintén a Kistérség pályázhatott sportpályák fejlesztésére, ennek keretében sikerült létrehozni 
a községi sportpályán egy edzőpályát. Ehhez 40 % sajáterő kellett, amit a sport klub teremtett 
elő támogatásokból és társadalmi munkával. 
 
Hazai forrásból szerettük volna kiépíteni az Új utcai ivóvízhálózatot, szerettük volna felújítani 
a Tükrösi utat. Ezek a pályázataink forráshiányra hivatkozva elutasításra kerültek. 
Sajnos az utóbbi két évben számunkra kedvező hazai pályázatok nem kerültek kiírásra. 
 
Uniós támogatással megvalósult fejlesztéseink:  
 
Minden beadott pályázatunk eredményes volt. Még 2004-ben a KDOP keretében közösen 
pályáztunk Seregélyessel az iskola tetőterének beépítésére, melynek megvalósítására 2006-
ban került sor. 2008 januárjában ismét közös projektet adtunk be Sárosd esetében tornaterem 
építésére és a régi épületszárny felújítására. A döntés csak 2009 tavaszán született meg, ezért 
a beruházás 2009 őszén kezdődhetett meg, és 2010 szeptemberétől már birtokba vehettük az 
új létesítményt. Ezzel lehetőséget biztosítottunk az egészség megőrzéshez és a kultúrált 
szabadidő eltöltéséhez. 
A II. sz. orvosi rendelő, a hivatal akadálymentesítése is a Közép-Dunántúli Operatív Program 
keretében valósult meg 90 %-os támogatással. 
Gyűjtőútjaink (Jókai, Dózsa, Sport, Ságvári, Zalka) is megújultak, itt a hazai és uniós 
támogatás 70 % volt. 
 
LEADER pályázat keretében tudtunk beszerezni utcanév táblákat, közterületeinkre 
szemeteseket, (sajnos egy részüket vandálkodó fiataljaink már tönkre is tették), padokat. A 

 4



Kultúrháznál ebből újítottuk fel a kerítést, és ebből térköveztünk, ebből újult meg a 
lovaspályán a tribün.  
Szintén LEADER támogatással rendeztük meg a 2007-es és a 2010-es Sárosd Napokat. 
Az uniós pályázatok hátránya, hogy hosszú az elbírálási idő, ez nehezíti a költségek optimális 
meghatározását. A korábbi években a támogatási összeg is csak fél-egy év elteltével érkezett 
meg, ami szintén nehezítette a kivitelezés gördülékenységét. Ennek ellenére sikerült a 
beruházásokat határidőre megvalósítani. 
 
Saját erőből is sikerült megvalósítani néhány fejlesztést:  
A nagyerdei ivóvízhálózat cseréjét, az Új utcai ivóvízhálózat kiépítésének I. ütemét, valamint 
a Jegenyesoron az utat. 
 
Folyamatban lévő beruházások: 
 
Vannak elnyert pályázataink, melyek megvalósítása a következő év feladata lesz. Az 
Önkormányzati Minisztériumtól 12 millió forint áll rendelkezésre az óvoda legrégebbi 
szárnyán a födém és a tető cseréjére. A beruházás várhatóan 25 millió lesz. A hiányzó 
összeget vagy saját költségvetésből, vagy újabb pályázatból kell biztosítani. 
A Sport Klubnak is van elnyert pályázata az öltöző felújítására. Ennek megvalósításához is 
szükséges az önkormányzat támogatása, hiszen a támogatást csak utólag, a kifizetett számla 
ellenében folyósítják. 
Van beadott pályázatunk játszótérre. Ennek hiánypótlását megtörtént, a pályázatot 
befogadták. Reméljük eredményes lesz, és jövőre a Zrínyi utcában elkészülhet a kicsik 
örömére. 
 
Környezetvédelmi feladatainkat részben sikerült megvalósítani.  
 
Legnagyobb eredmény a volt szeméttelep rekultivációja. A Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként szintén uniós forrásból valósult meg 
a szeméttelep lezárása. 
Több éven keresztül védekeztünk az aknázó moly ellen a gesztenyefasoron. A Sárosdért 
Egyesület pedig vállalta a fasor rendben tartását. 
2009 januárjában a Béka-rika tónál levágattuk a nádat és kitakaríttattuk a területet. Így már az 
évenkénti nádaratást könnyebben el lehet végezni. 
A Seregélyes-Sárosd vízfolyás rendben tartására felvettük a kapcsolatot a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, ígéretet is kaptunk a 
munkák megkezdésére, de az árvízi és belvízi problémák miatt eddig erre nem került sor. 
 
Közbiztonság javítása érdekében tett lépéseink: 
 
Ezen a területen érezzük legkevésbé a javulást, bár jelentős változások következtek be. A 
sárbogárdi rendőrkapitányság élén ebben a ciklusban háromszor került sor vezetőváltásra. Így 
egyik kapitány sem tudta megvalósítani elképzeléseit. Azt sikerült elérni, hogy ismét legyen 
KMB-s a településen. Vele napi kapcsolatban van az önkormányzat és az iskola is. Másik 
lényeges javulás az elmúlt másfél évben az úgynevezett guruló akció, amelynek keretében 
hetente három nap járőröznek Sárosdon a kapitánysághoz tartozó rendőrök.  
A Fejér Megyei Önkormányzattal, a Munkaügyi Központtal és a Fejér Megyei 
Rendőrkapitánysággal közösen, kísérleti jelleggel vettünk részt, a rendőrség munkáját segítő 
településőri rendszer bevezetésében 2008-ban. Ez hozott eredményeket, a nappali órákban 
csökkentek a bűncselekmények. Ennek a kísérletnek hatására országosan bevezetésre került 
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ez a rendszer. Az Önkormányzati Minisztérium pályázatot írt ki településőrök alkalmazására, 
pályáztunk, és 2009 őszén ismét 2 településőr figyel a község közbiztonságára 6 órától 22 
óráig. Éjszaka rendszeresen kint vannak polgárőreink, akik szabadidejüket áldozzák minden 
térítési díj nélkül, vigyáznak értékeinkre. Mindezek ellenére úgy érezzük, főleg a besurranó 
lopások, termény eltulajdonítások ellen nem tudunk hatékonyan fellépni. Ezért minden 
alkalommal az állandó, 24 órás rendőri jelenlét visszaállítását kértük. Erre jelenleg nincs 
lehetőség, mert a sárbogárdi kapitányság nagyarányú létszámhiánnyal küzd. 
 
Kapcsolataink a civil szervezetekkel, hatóságokkal: 
 
Ezen a területen értünk el a legjobb eredményeket. A társhatóságokkal, a Kistérség 
településeivel, a munkaszervezettel sikeres az együttműködésünk. 
A helyi civilszervezetekkel (Tűzoltó Egyesület, Horgászegyesület, Sport Klub, Lovas Egylet, 
Polgárőrség, Nyugdíjasklub) napi kapcsolatban vagyunk. Rendezvényeink aktív segítői, és az 
önkormányzat is támogatja - lehetőségeihez képest – tevékenységüket. 
 
Összegezve: 
 
Nem tudtunk minden elképzelésünket megvalósítani, de munkánkat eredményesnek érzem: 

• Megőriztük fizetőképességünket, működőképességünket 
• Csökkentettük hitelállományunkat 
• Biztosítottuk intézményeink működéséhez szükséges feltételeket és forrásokat 
• Gyarapítottuk az Önkormányzat vagyonát 
• Beruházásainkkal a sárosdi lakosok életkörülményeit javítottuk 
• Lehetőséget biztosítottunk a kultúrált szabadidő eltöltéshez és az egészség 

megőrzéshez 
• Rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot a képviselő-testület elképzeléseiről, 

döntéseiről, a fejlesztésekről, a beruházásokról 
• Igyekeztünk javítani a közbiztonságon 
• Jó együttműködést alakítottunk ki a környező településekkel, a helyi 

civilszervezetekkel, a Sárvíz Kistérséggel, a felettes szervekkel és a társhatóságokkal. 
 
Kozma Attila helyi lakos: Megkérdezte, hogy nem látnak abban veszélyt, hogy egyre 
csökken az iskolában a tanulói létszám, mert növekszik a kisebbséghez tartozók aránya? Ezért 
esetleg elviszik a tanulókat a seregélyesi központi iskolába. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem, mert a seregélyesi iskola nem 
fogadja a sárosdi gyerekeket. Ez megállapodás kérdése volt. Anyagi megfontolás állt a 
társulás létrejötte mögött. Ha a finanszírozások másképp alakulnak, akkor újra kell gondolni a 
társulást. 
 
Kozma Attila helyi lakos: Elmondta, hogyha a szülő szeretné másik iskolába járatni a 
gyerekét, akkor úgyis elviszi. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azok a szülők most is elviszik 
Szabadegyházára, Hantosra, Székesfehérvárra a gyereket. Bíznak abban, hogy a gyerekek 3 
éves koruktól óvodások lesznek, és akkor ott már egy szocializációra szert tesznek. Valamint 
az iskola elkezdte az egész napos oktatást, a hátrányos helyzetű gyerekekért. Ez nemcsak 
Sárosd problémája. Seregélyesről is behordanak sok gyereket Székesfehérvárra. Egy dolog 
oldaná meg ezt a helyzetet, ha a törvény változna.  
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Kozma Attila helyi lakos: Elmondta, hogy a közterületre kevésbé igényesek az emberek. 
Kellene szankcionálni. Lehetne a településőrnek olyan jogosítványt adni, hogy eljárhatna 
ezekben az ügyekben.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a településőröknél van 
fényképezőgép, amivel lefotózzák a gazos, parlagfüves területeket. A jegyző ez alapján küldi 
ki a felszólításokat. Igaz, hogy retorzióra nem került sor, de a felszólítás hatására általában 
levágják a nagyobb gazt. 
 
Kozma Attila helyi lakos: Elmondta, hogy a szemetelésre gondolt, amit jelenteni kellene a 
rendőrségnek. Ezt is le lehet fényképezni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy volt már olyan, hogy betelefonáltak 
a hivatalba, hogy szemetet égetnek a falu végén és odament a településőr, intézkedett, tehát 
meg tudták oldani ezt a problémát. Ha találnak a szemét között valami nyomot, akkor meg 
tudják keresni az illetőt, de a szemetelők nagy része tudja, hogy ne tegyen bele személyes 
iratot.  
 
Szakács Zoltánné helyi lakos: Megkérdezte, hogy az önkormányzattal szemben lévő épület, 
a valamikori lovarda, kinek a tulajdonában van, és tervben van-e az eladása?  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy a Pakole Kft. a tulajdonosa az 
épületnek, és hirdetik eladásra. Az érdeklődő vállalkozók többsége inkább bérelni szeretne 
területet, de a tulajdonos eladni akarja, nem bérbe adni. 
 
Kovács Lászlóné helyi lakos: Elmondta, hogy az I. orvosi rendelőről és a Dózsa utca végén 
lévő nyarasról szeretne tájékoztatást kérni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az I. orvosi körzet háziorvosa,  
Dr. László Judit február 1.-vel felmondott. Fél év volt a felmondási idő. Jelenleg csak 
helyettesítéssel láthatják el a feladatokat, mert a László doktornőnek a joga a praxis 
értékesítése. Ha nem sikerül neki értékesíteni január végéig, akkor keresheti az önkormányzat 
a végleges megoldást. Két helyettesítő orvossal látják el a feladatot. Nehéz volt olyan orvost 
találni, aki a helyettesítést elvállalta. Kb. 700 E Ft-ot költöttek a rendelőnél az eszközök 
beszerzésére. Az önkormányzat már többfele is érdeklődött ez ügyben. Meg kell oldani 
hosszú távra az ellátást és olyan orvossal, aki tényleg a betegekért van. Az elmúlt hónap  
1,2 M Ft-ba került csak bér jellegű kiadásra az önkormányzatnak. Ez hosszú távon nem megy. 
Jó lenne vállalkozó orvost találni, vagy közalkalmazotti státuszban alkalmazni orvost. Azért 
kellett nem sárosdi asszisztenst alkalmazni, mert nem találtak olyan személyt, akinek megvan 
a szükséges végzettsége, és nem dolgozik.  
Az erdő karbantartása az önkormányzat feladata. Az idén nagyon sok eső volt, és az összes 
közterület is nagyon sok gondozást igényelt. Olyan eszközparkja van az önkormányzatnak, 
ami egy jó háztartásban is megvan. A közmunka program nem tudja hogyan alakul. Jó lenne, 
ha folytatódna, de nem úgy, hogy mindenkit alkalmazni kellene, aki segélyt kap. Hanem az 
önkormányzat 10-15 főt kiválaszthatna a segélyezettekből, akiknek a foglalkoztatását 
megfinanszíroznák. Ez egy nagyon jó eredményre vezető dolog lenne, mert akkor ugyanazok 
lennének hosszútávon, és nem 2-3 havonta cserélődnének a személyek. A nyarasban, a májusi 
viharban kidőlt 10-15 fa pótlására vagy az ősszel, vagy kora tavasszal kerülhet sor.  
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Történtek kátyúzások önkormányzati utakon, ami sajnos csak a télre jelent megoldást.  
A megoldás az lenne hosszú távon, ha ezeket az utakat fel tudnák újítani. A Vasút utcánál és a 
Jegenyesoron sikerült saját erőből egy olyan megoldást találni, ami egy kicsit hosszabb távra 
megoldotta a problémát. Ezek az utak kátyúzás után mart aszfalttal is le lettek terítve. De így 
egy 3-400 m-es utcának a javítása 3 M Ft. Az új testületnek ismét végig kell nézni az utakat, 
újabb felújítási sorrendet kell készítenie. Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése? 
Nem volt. Megköszönte az érdeklődőknek a megjelenést. A testületnek még határozni kellene 
néhány ügyben. 
 
A helyi lakosok távoztak a közmeghallgatásról. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalnak az 
esőcsatorna rendszere nagyon rossz állapotban van. Tatár András vállalkozó felmérte még 
augusztusban a munkát, és 460 E Ft-os árajánlatot adott a javításra munkadíjjal együtt. 
Megkérdezte, hogy elfogadják-e az árajánlatot, és rendeljék-e meg a hivatal egész esőcsatorna 
rendszerének a javítását? 
 
Pribék Ferenc képviselő: Javasolta, hogy rendeljék meg a munkát. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy el kell végezni a javítást, mert különben nagyobb 
lesz a kár. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel Tatár András vállalkozó 
árajánlatának elfogadását a hivatal esőcsatornájának javítására, és a munka megrendelését. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 11 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

113/2010 (IX. 27.) számú 
 

Ha t á r o z a t a 
 

A Polgármesteri Hivatal esőcsatornájának felújításáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tatár 

András vállalkozó bruttó 466.499,-Ft összegű árajánlatát a Polgármesteri 
Hivatal esőcsatorna rendszerének felújításáról.  

 Felhatalmazzák a polgármestert a munka megrendelésére, a vállalkozói 
szerződés aláírására.   

 A javítási munka fedezetét a költségvetési tartalékalap terhére biztosítják 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
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Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy a hivatalban dolgozó kolléganőknek köszönjék 
meg a munkájukat. Nagyon sokban segítették a testület és bizottságok munkáját. Kifejezetten 
büszkék lehetnek, hogy ilyen kolléganők dolgoznak a hivatalban. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ez az előző testületi ülésen is 
elhangzott, csak nem hoztak határozatot. Egyetértett a javaslattal. Megkérdezte, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
hivatalban dolgozó kolléganők munkájának a megköszönését. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 11 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

114/2010 (IX. 27.) számú 
 

Ha t á r o z a t a 
 

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munkájáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a munkáját, a képviselő-testület és a 
bizottságok segítését. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
Dosztály Csaba jegyző: Megköszönte a hivatal nevében. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket: 
A Képviselő-testület döntött egy kérelmező részére kamatmentes kölcsön biztosításáról. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és 
a közmeghallgatást bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
Horváth Gábor József Mrázik Sándor 
 hitelesítő hitelesítő 
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