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Az ülés megnyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Petrányiné Nagy Olga és Pribék 
Ferenc képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Végh László képviselő 
jelezte, hogy később tud jönni. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül van-e 
valakinek egyéb javaslata? 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni árusítással 
kapcsolatban. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni 
szociális témában. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretné ismertetni az Ügyrendi 
Bizottság határozati javaslatait. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontokat az 
elhangzottakkal kiegészítve. 
 
A képviselő-testület 10 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Beszámoló a körjegyzőség, az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 
 
2./ 2010. évi környezetvédelmi feladatok meghatározása. 
 
3./ Tájékoztatás az országgyűlési választások lebonyolításáról. 
 
4./ Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról (iskolai tornaterem, Új utcai ivóvízhálózat 
kiépítése). 
 
5./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
6./ Egyebek. 
- hozzájárulás a Seregélyesi Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi költségvetéséhez, 
- Napraforgó Művészeti Modell Tagóvodának a felújítása, 
- kistérségi közművelődési referens, 
- döntés megállapodás kötésről Varga Gábor országgyűlési képviselővel (a megállapodás 
tervezet az előző testületi ülésre ki lett küldve) 
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Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Hallósy Péter 
alpolgármestert és Kovács Tibor Orbán képviselő-testületi tagot javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 10 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
 

1. 
Beszámoló a körjegyzőség, az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy külön kell elfogadni a 
körjegyzőség 2009. évi pénzügyi elszámolását. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót. 
Átadta a szót a bizottság elnökének. 
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság 
megtárgyalta a körjegyzőség beszámolóját a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és 
javasolja az elfogadását. 
 
Végh László képviselő 18 óra 5 perckor megérkezett. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen felmerült, hogy Hantos 530 E Ft 
körüli összeggel tartozik, tegnap utalásra került ez az összeg, így elszámoltunk egymással.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a körjegyzőség 
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 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 

 
42/2010 (IV. 29.) számú 

 
H a t á r o z a t a 

 
Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A Képviselő-testület a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének beszámolóját 
az előterjesztés szerint megtárgyalta. 
A Képviselő-testület a Körjegyzőség társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtását az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
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                   adatok ezer Ft-ban 
 
                 B e v é t e l 

Mód. 
előirányzat

Teljesítés 
(I.01-XII.31-ig)

Telj. %-a 
mód.eir-hez 
viszonyitva 

Eltérés 
+/- 

normatíva 7.903 7.513  -390 
-ebből: körj. műk.hez 
      alapnormatíva 
      -prémium évek  
     - keresetkiegészítés 

3.600
   1.810

2.493

3.600
1.810
2.103

  
0 
 

Sárosd Nagyközségi ÖK. 
hozzájárulás 25.438 26.953

  
+1.515 

Hantos Községi ÖK. 
hozzájárulás 15.156 13.893

  
-1.263 

Összesen: 48.497 48.359  -138 
 
 

 
K i a d á s 

Mód. 
Előir. 

Teljesítés 
(I.01-XII.31-ig)

Telj. %-a 
Mód.eir-hez
Viszonyítva 

Tényleges 
megtakarítás 

Személyi jutt. 37.153 36.975 99,5 -178 
Járulékok 10.966 10.977 100,0 +11 
Dologi kiad. 378 407 107,7 +29 
Összesen: 48.497 48.359 99,7 -138 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
Határidő: 2010. április 30. 
 
 
 
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a beszámolót mindenki megkapta.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a beszámolóban szerepel, hogy romló fizetési morál 
van. Megkérdezte, hogy melyik adófajtáknál van? Ha ez így van, akkor milyen lépéseket 
tettek, hogy ez az adófizetési morál javuljon, illetve ha nem javul, akkor milyen 
intézkedéseket tettek.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy mind a két adónemben van hátralék. Ennek egy 
jelentős része a válság következménye. Amelyik járműnél az egy évet meghaladja a 
adóhátralék, akkor kezdeményezik a forgalomból kivonását. De nagyon sok autót visszavett a 
bank. Próbálják behajtani a hátralékot. Az iparűzési adó hátralékosok nagy része fog fizetni. 
Természetesen küldik a felszólításokat, és inkasszót lehet benyújtani. A II. félévtől az 
adóhivatal szedi be az iparűzési adót. Az önkormányzat fele jobban befizették az adót. Nagy 
valószínűséggel a ténylegesen befizetett adót is később fogják megkapni. A hátralék 
behajtáson elég sokat dolgozik a kolléganő. Minden törvényes eszközt igénybe vesznek, amit 
tudnak.  
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a december 31-én fennálló tartozás 
szerepel a beszámolóban. A gazdák november végén, december elején fizetik be az adót. 
Mindegyik bankot megkeresik – magas postaköltséggel -, hogy a hátralékosnak van-e 
bankszámlája. A banki visszajelzések 90 %-a nemleges válasszal jön. 
 
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy mennyi az előző évek hátraléka? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy minden nyilván van tartva, csak ez 
nem került a beszámolóba. A következő testületi ülésen tudnak konkrét választ adni.  
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy nem tudták a 
tervezett ingatlanértékesítéseket realizálni. Megkérdezte, hogy nem kellene-e újra értékeltetni 
az ingatlanokat, vagy várni, hogy tönkremenjen. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az értékesítésről való döntés óta 
fent van a honlapon a hirdetés, és a rendőrségi épület ingatlanközvetítőnél is van.  
A Kisbíróban most is bent van a felhívás. Addig nem érdemes értékbecslést végezni, amíg 
nincs komoly érdeklődő, mert azért is fizetni kell.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogyha a behajtásokra fordított munkaidőt, a papír, a 
nyomtatási és a postaköltséget összeszámolnák, akkor egész mellbevágó összeget kapnának. 
A jegyző lát-e arra lehetőséget, hogy a behajtásokkal kapcsolatban kedvezményesen, vagy 
ingyen kapjanak adatokat? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az adatszolgáltatás ingyenes, csak a postaköltség 
van. Ügyenként, ügyfelenként 10-12 banknak küldünk megkeresést, erre még a munkaidő, 
papírköltség rárakódik. Havi 40-50 E Ft a postaköltség, és ebbe nincsenek bent a helyi 
levelek. A Takarnet használatával napi adatot tudnak lehívni a földhivatali adatbázisból. 
Véleménye szerint arányaiban nagyobb hátralékok vannak az APEH-nál. Az önkormányzatok 
a hátralékokat nagyobb arányban be tudták hajtani. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a 7. sz. mellékletben szereplő 62 M Ft ez a 
hiány úgymond, vagy ezt hogyan kell értelmezni. 
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Válaszolt, hogy három évre kell kimutatást készíteni a 
hitelállományról. A 62 M Ft a további évekre fennmaradó hiteltartozás. 
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság 
megtárgyalta a beszámolót, és javasolják az elfogadását. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi rendeletet alkotta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
3/2010 (IV. 30.) számú 

 
R E N D E LE T E 

 
Az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési zárszámadásáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 
 
 

2. 
2010. évi környezetvédelmi feladatok meghatározása 

 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy megjelent a Kisbíróban a gyommentesítésre való 
felhívás. Egyeztetett a településőrökkel és személy szerint is részt vesz a gazos területek 
felderítésében. A gesztenyefasor tavaly nem lett lepermetezve. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy akik a permetezést végezték, eddig 
folyamatosan jöttek, de tavaly nem kerestek bennünket. Meg fogjuk keresni őket. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, a helyi védettségű fák bekerítése még nem történt meg. 
Korábban szó volt arról, hogy ezek esetleg körbe lennének jelképes kerítéssel kerítve, vagy 
valamilyen tábla lenne kitéve. Nem hiszi, hogy pénz kérdése, ezt valamilyen alkalomhoz 
lehetne kötni. Így a köztudatba is jobban belekerülne, hogy ezek védettek. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a megyei önkormányzat hozott egy rendeletet a 
helyi, a megyei hungarikumokról. Végig lehetne gondolni, hogy melyek azok a helyi dolgok, 
amiket lehetne védeni, óvni. A közterületek gondozásánál úgy látja, hogy nincs rendszer 
abban, hogy melyik területre mikor, hogyan jutunk el. Mindig utólag érünk oda mindenhova. 
A volt ÖNO kertjében nagy a gaz. A közmunkások a tónál dolgoztak, és akik ott voltak 
emberek felháborodtak azon, hogy csalják az időt. Nem tudja hogyan lehetne rászorítani őket 
arra, hogy a munkaidő az, munkaidő. A 6 órás munkaidőből effektív dolgoznak 3-at. Amíg ott 
van a településgondnok, addig dolgoznak rendesen. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ez igaz, de a településgondnok nem 
tud mindenhol ott lenni. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy elmagyarázták a tónál füvet vágó közmunkásoknak, 
hogy örüljenek neki, mert ezért fizetést kapnak azoknak a pénzéből, akik látták őket. Amit 
megcsináltak, azt szépen megcsinálták. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezek az emberek esetleg 10 éve 
már nem dolgoznak. Nem tudunk vele mit csinálni, csak ha 4-5 főnél egy fő ott lenne 
felügyelni őket. Évek óta így van, hogy ahol van felügyelő, akkor dolgoznak. Ezek az 
emberek azért munkanélküliek, mert ha elmennek bármilyen munkahelyre, elbocsátják őket  
2 hét múlva. 4,5 hónapig alkalmazni kell őket az önkormányzatnak. Nem a romákat kellett 
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tavaly is elbocsátani. Kb. 5-6 helyen dolgozik ez a 20 fő. Állandóan kering közöttük a 
településgondnok, ha más dolga nincs.  
 
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy mettől meddig van a munkaideje a 
közmunkásoknak és a településgondnoknak? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a többségüknek 7-13-ig. A többi 8 
órás, ugyanúgy, mint a településgondnok, 7-1/2 4-ig. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a munkát úgy kell megszervezni, hogy ami 
terület kritikus, oda kell menni először. Nem akar bántani senkit, de a településgondnokot 
mindig a hivatalban találja. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy bejön megbeszélni a napi 
feladatokat. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a településgondnok elég sokféle egyéb feladatot is 
megold. Nagyon sokszor hétvégén is, és munkaidő után is zavarva van. Tudja-e a testület, 
hogy milyen eszközparkja van az önkormányzatnak? Kb. olyan, mint egy normális háztartásé. 
Semmiféle szállítóeszköz nincs. Ha valamit kell szállítani, akkor a településgondnok szállít 
utánfutóval. Tudja, hogy nincs pénzük, de ebbe is bele kellene gondolni, hogyha 
hatékonyabban szeretnék ezt csinálni, akkor áldozni is kellene érte. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy minden évben szerepel a környezetvédelmi 
feladatoknál a Sárosd-Seregélyes vízfolyás rendberakása. A vízügyi hatósággal felvették a 
kapcsolatot ez ügyben?  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy tavaly tárgyaltak Seregélyessel, és 
Sajtos József beszélt akkor az illetékesekkel, és benne van egy pályázatban is a rendberakása, 
de nem lett belőle semmi konkrétum.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Javasolta, hogy egy levélben keressék meg a hatóságot a 
rendbetétellel kapcsolatban. Nem igaz, hogy a vízügy kibújhat mindig ez alól.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy hozzanak erről határozatot. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy mi legyen a határidő és ki 
legyen a felelőse? 
 
Pleizer Lajos képviselő: Válaszolt, hogy a határidő azonnal, a felelős a polgármester. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy a jegyző legyen a felelős, a határidő a következő 
testületi ülés legyen. 
 
Horváth Gábor képviselő: Elmondta, hogy a feladatok közé bevenné a szelektív 
hulladékgyűjtést. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Vertikál Zrt. nem fogja 
megvalósítani a szelektív hulladékgyűjtést, mert nem az ő feladatuk. Amikor kiküldik a 
következő évre javasolt szolgáltatási díjakat, akkor lehet erről dönteni. 
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Horváth Gábor képviselő: Elmondta, hogy egy új hulladékszállító céget kell keresni, aki ezt 
meg tudja valósítani.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azért nem lép ez ügyben a Vertikál 
Zrt., mert a hulladékgazdálkodási konzorcium most ad be pályázatot, amelyben Sárosd 
esetében 3 gyűjtősziget van bent és 1 hulladékudvar. Természetesen beleírhatják a feladatok 
közé. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Nem volt. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a Sárosd-
Seregélyes vízfolyás kitakarítását írásban kell kezdeményezni az illetékes hivatalnál. 
 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

43/2010 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

2010. évi környezetvédelmi tevékenységek meghatározására 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évben az 
alábbi környezetvédelmi tevékenységeket határozza meg kiemelt feladatnak:  

 
- Gyom-, parlagfű-mentesítést, 
- közterületek rendszeres gondozását, 
- helyi védettségű fák, gesztenyefasor kiemelt gondozását, 
- Békaríkató további rendben tartását, 
- a Sárosd-Seregélyes vízfolyás lakott területi szakaszának kitakarítását, 

  (írásban kezdeményezni a kezelő szervnél) 
- az illegális szemétlerakások felderítését, csökkentését, 
- szelektív hulladékgyűjtés kezdeményezését. 
 

 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: folyamatos 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy hozzanak határozatot arról, hogy a 
csatorna érdekeltségi hozzájárulások behajtásáról minden testületi ülésen kapjanak 
beszámolót. Elég sok a 20 M Ft kintlévőség. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a javaslatot  
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

44/2010 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Csatorna érdekeltségi hozzájárulások behajtásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy 

minden testületi ülésen adjanak beszámolót a csatorna érdekeltségi 
hozzájárulások behajtásának állásáról. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: folyamatos 
 

3. 
Tájékoztatás az országgyűlési választások lebonyolításáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a kimutatást megkapták, ami a 
helyi választásra vonatkozik. Nagyon jól dolgoztak a kollégák. 
 

4. 
Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról (iskolai tornaterem, Új utcai 

ivóvízhálózat kiépítése) 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy április 15-én járt le a fizetési 
határidő, és a kincstár kiutalta az összeget a tornatermet kivitelező cégnek. Elfogadták az 
utófinanszírozott számlákat is, ami 12-13 M Ft körüli összeg. Ismét az önkormányzatnak 
kellett április 20-ig befizetni a 2. számlának az ÁFA-ját, ami több mint 15 M Ft volt. Holnap 
lesz a tornaterem műszaki átadás-átvétele. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Megkérdezte, hogy az átadás-átvételkor a régi épületszárny is 
bejárásra kerül? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy igen. Az Új utcai vízhálózat 
kiépítése készen van. A lakások is rá lettek kötve, de van, aki nem tudja most vállalni a 
rákötést. 5 fő kérte a lakossági hozzájárulás részletfizetését. Ketten egy összegben kifizették a 
hozzájárulást. Május 21-én lesz a műszaki átadás-átvétel.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a Jakabi út aszfaltjának kijavítása is 
megtörténik? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy igen, az átadás után. Az Új utca 
burkolatával is kellene valamit kezdeni. Jövőre meg kellene csinálni a vízhálózat kiépítésének 
másik részét, mert 2011. augusztusig van rá engedély, és nem biztos, hogy még 5-ször is 
meghosszabbítják. 
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5. 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte, hogy lehet tudni ki lesz a László 
doktornő utódja? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem. A MEP tájékoztatott 
bennünket arról, hogy csak olyan orvossal köthetünk szerződést ahhoz, hogy működési 
engedélyt kapjunk, aki máshol nem helyettesít. Június elején el kell kezdeni a konkrét 
lépéseket, hogy augusztus 1-től tudjon működni a körzet. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a jelentéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a jelentést. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

45/2010 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A lejárt határidejű határozatokról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: azonnal  
 
 

6. 
Egyebek 

 
Hozzájárulás a Seregélyesi Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi költségvetéséhez 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Sárvíz Többcélú Kistérségi 
Társulás 2009. évi költségvetésében 7.000.000 Ft kötelezettségvállalással nem terhelt 
pénzmaradvány van. Ez a pénzmaradvány használható fel a Pedagógiai Szakszolgálat 2010. 
évi költségvetésének támogatására. A Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi költségvetése 
alapján azonban az állami normatíva és a Társulás pénzmaradvány átadás mellet is 4. 646.000 
Ft. finanszírozatlan hiány mutatkozik, szükséges tehát a hiányzó fedezet települések részéről 
való támogatása feladatarányosan. Sárosdra 769.710 Ft esik. Tavaly 2,5 M Ft volt a 
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hozzájárulás. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a Seregélyesi Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi 
költségvetéséhez való hozzájárulást az előterjesztés szerint. 
 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

46/2010 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Seregélyesi Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi költségvetéséhez hozzájárulásról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a 
Seregélyesi Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi költségvetéséhez 769.710.-Ft 
két részletben, 2010. június 15-ig, és 2010. november 15-ig, történő 
kifizetését.  

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2010. november 15. 
 
Kistérségi közművelődési referens 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Sárvíz Kistérségnek továbbra is 
lehetősége van közművelődési referens alkalmazására pályázni. A jelenlegi pályázatban 
maximum 2 M Ft-ot lehet igényelni, és 20 % önrészt kell vállalni. A Sárvíz Többcélú 
Kistérségi Társulás vállalja a pályázat benyújtását, a jelenlegi referens (Vajda Viktória) 
alkalmazásával, de a pályázati önrészt nem tudja vállalni. Javaslatom, hogy Sárosd 
Nagyközség Önkormányzata vállalja át a megbízási díj és járulékai vonatkozásában a 20 % 
önrészt. Ez 400 E Ft-ot jelent, ha a teljes költség 20 %-át vállalják át az 500 E Ft-ot jelent. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Javasolta, hogy a teljes költség 20 %-át vállalják át. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a művelődésszervező 6 havi bére 
be van tervezve a költségvetésbe, ami majdnem 1 M Ft.  
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság 
tárgyalta a pályázati lehetőséget és javasolja a pályázat teljes összegének a 20 %-át átvállalni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a kistérségi 
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közművelődési referens alkalmazásával kapcsolatos pályázat teljes költségének 
vonatkozásában a 20 % önrész átvállalását. 
 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

47/2010 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Kistérségi közművelődési referens alkalmazásáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közkincs 
Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítésére kistérségi 
közművelődési referens alkalmazása témakörben meghirdetett pályázathoz - 
Vajda Viktória továbbalkalmazása esetén – a pályázat teljes költségének 
vonatkozásában átvállalja a 20 % önrészt. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2010. június 21. 
 
Döntés megállapodás kötésről Varga Gábor országgyűlési képviselővel  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Varga Gábor országgyűlési 
képviselő-jelölt megkereste az önkormányzatot egy megállapodás tervezettel. A márciusi 
ülésen a testület úgy döntött, hogy a választások után térjenek vissza rá. Nagyon korrekt és 
mindenkire nézve jó dolgokat tartalmazó megállapodás abban az esetben, ha be tudják tartani. 
Össze kellene állítani májusban azokat a feladatokat, pl. a faluközpont helyreállítása, 
amelyeket meg szeretnének valósítani. Javasolta, hogy testületi ülésen kívül üljenek le egy 
beszélgetésre Varga Gáborral. Kérnek tőle időpontot. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy a Varga Gáborral való beszélgetés előtt a testület 
döntse el, hogy mit szeretne megvalósítani. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy egyetért. Erről nem is kell 
határozatot hozni. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Kérte, hogy a kötetlen beszélgetés dátumát határozzák meg.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Javasolta, hogy a május 15-e utáni héten legyen a beszélgetés. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy legyen május 20-án a kötetlen 
beszélgetés a jövőben elvégzendő feladatokról. 
Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. Kompakt közvilágítási tarifacsomag ajánlattal kereste meg 
az önkormányzatot, amelyet mindenki megkapott. Megkérdezte a kistérség településeinek 
polgármestereit. Általában mindenki elfogadta az ajánlatot. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta 
a megkeresést, és támogatta. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a Kompakt közvilágítási tarifacsomag 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

48/2010 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az E.ON Kft. ajánlatáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
E.ON Energiaszolgáltató Kft. Kompakt közvilágítási tarifacsomag ajánlatát. 
Felhatalmazzák a polgármestert az ajánlat alapján az új szerződés aláírására. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2010. május 29. 
 
 
Napraforgó Művészeti Modell Tagóvodának a felújítása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az óvoda felújítására a támogatási 
szerződést aláírták, mindenki megkapta. A tornaterem műszaki ellenőre megnézte az óvodát, 
és akkor úgy látta, hogy megoldható úgy a födémcsere, hogy fent van a tető. Hétvégén 
felmérték a régi szárnyat és sajnos ez így nem kivitelezhető, ugyanis a gerendákba vannak 
bevezetve a szalufák. A cserénél gyakorlatilag csak a falak maradnának. Építési engedély 
köteles, ha az egész tetőt cserélik le. Közbeszerzési eljárás köteles a beruházás, ami legalább  
2 hónap, és ezt Seregélyesnek kell lebonyolítani. A kiviteli terveket bele kell tenni a kiírásba, 
aminek előfeltétele, hogy legyen egy jogerős építési engedély. Nagyon rossz helyzetben 
vannak. Ezt a munkát nem lehet máskor, csak a nyári szünetben elvégezni. 2011. június 30-ig 
be kell fejezni a teljes beruházást. A tornaterem műszaki ellenőre 410 E Ft+ÁFA-ért tudná 
vállalni az engedélyes terv elkészítését. Egy hónap alatt keresztül tudnák vinni az engedélyes 
tervet. A májusi testületi ülésre kiderül, hogy mennyibe kerül a beruházás. A terveket 
mindenképpen kezdjék el készíttetni. Ennél olcsóbban senkivel nem tudják megoldani. 
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem 
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volt. Szavazásra tette fel az óvodai felújításnak az építési engedélyéhez szükséges tervek 
megrendelését. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

49/2010 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az óvodai felújítás terveinek megrendeléséről 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a 
Napraforgó Művészeti Modell Tagóvoda régi szárnyának a födém és a 
tetőcseréjéhez az építési engedélyezési tervdokumentációt. Elfogadják a Novi-
art Építész Stúdió Bt. árajánlatát 410 E Ft+ÁFA összegre, felhatalmazzák a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2010. május 29.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy mindenki megkapta a rendőrség 
határozatát, amelyben felfüggesztette a nyomozást a temető kerítés és az ott lévő fák közül 6 
db-nak az eltulajdonítása ügyében.  
A kerületi hatósági főállatorvos az óvodai konyhával kapcsolatban élelmiszerlánc-felügyeleti 
bírság és eljárási költség kivetéséről szóló határozata is tájékoztatásul kiküldésre került. 
Szakács Zoltán árajánlatát is megkapta mindenki, amit az erdőtelepítésre adott.  
A közfoglalkoztatási tervet hivatalosan akkor kell és kötelező módosítani, ha 10 %-kal 
eltérnek a létszámtól. A következő ülésen beterjeszti a módosítást. 
Megkereste az önkormányzatot az a cég, amelyik a hivatalnál a Szemünk fénye program 
keretében a világításkorszerűsítést végezték. Az iskola fűtésének korszerűsítésére adtak 
ajánlatot. Telek László átnézte az ajánlatot, amely nagyrészt kazáncserére vonatkozik, és az a 
véleménye, hogy ne fogadjuk el az ajánlatot, mert horribilis összegű és olcsóbban 
kivitelezhető. 
 
Telek László képviselő: Elmondta, hogy nem javasolja az ajánlat elfogadását, mert drága, 
hamarosan kiírnak energiakorszerűsítésre vonatkozó pályázatot, valamelyikbe bele fog ez 
férni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy nem vesznek 
részt ebben a Szemünk fénye programban. 
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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 
 

50/2010 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Szemünk Fénye Programra adott ajánlatról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el az 
Szemünk Fénye Program keretében a Caminus Energiaracionalizálási 
Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. fűtési rendszerek korszerűsítésére, 
energiaköltségek csökkentésére adott ajánlatát. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Magyar Aszfalt Kft. megnézte a 
Jegenyesort, hogy meg lehet-e úgy csinálni az utat, ahogy a Vasút utcát. Külön beköltségezték 
az utcát és azt a 140 méteres szakaszt, ami lemegy a házakig. Az utca 1.953.693 Ft+ÁFA, a 
bekötő út 889.727 Ft+ÁFA lenne, tehát együtt bruttó 3,5 M Ft. Beárazták a Fő u. 
korszerűsítését is, ezt 76 M Ft lenne. Kevesebből oldható meg, mint 5 évvel ezelőtt. Az idő 
rövid volt arra, hogy felmérjék a Fő utcán csak az üzletek előtti résznek a rendbetételét.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Javasolta, hogy fogadják el a Jegenyesor útjavítására adott ajánlatot. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogyha a Jegenyesort is megcsinálják, 
akkor a vasúton túli utcák rendben vannak. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a Magyar Aszfalt Kft. 
ajánlatának elfogadását a Jegenyesor útjavítására a tartalékalap terhére. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

51/2010 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Jegenyesor felújításáról 

 16



 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Magyar Aszfalt Kft. írásos bruttó 3.554.275.-Ft összegű árajánlatát a 
Jegenyesor útfelújítására. Felhatalmazzák a polgármestert a szerződés 
aláírására. A beruházás fedezetét a költségvetési tartalékalapból biztosítják. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2010. május 29.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Takács Istvánné képviselő, az 
iskola gyermekvédelmi felelőse a régi tanácsháznál lévő árusítással kapcsolatban fordult a 
testülethez. A kereskedő az udvaron is kipakolja az árut, és otthagyja a szemetet. Felhívták az 
árus figyelmét, hogy szerdai napokon az udvart ne használja. Az árus úgy értelmezte, hogy 
csak a járdáig nem használhatja az udvart, a hátsó részt igen. Abba is belemegy, hogy a Sála 
üzletnél árusítson szerdán és szombaton. Vagy dönthetnek úgy, hogy egyáltalán nem lehet 
használni az udvart csak szombaton. Az árusító elmondása szerint mindig elviszi a szemetet, 
és sok műanyag üdítős üveget szed össze, amit nem ők dobálnak el. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy le kell ellenőrizni szerdai napokon az árusítást. 
Válasszon az árus a lehetőségek közül. Sokan vásárolnak nála. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy azzal a 
feltétellel tudják biztosítani a volt tanácsházánál az árusítást, hogy nem használják szerdán az 
udvart, vagy a Sála üzlet mögötti területet tudják felajánlani árusításra. Ezt a döntést írásban 
meg fogja kapni az érintett. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
8 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
1 tartózkodással 
1 fő nem vett részt a szavazáson 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

52/2010 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Árusítással kapcsolatos beadványról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-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.  

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy érkezett egy másik beadvány Nagy 
Antalné Perkátai út 34. sz. alatti lakos részéről a falu központi részére vonatkozóan. A Fő utca 
korszerűsítésével 5 éve foglalkoznak, építési engedély is van, de pályázni nem tudnak, mert 
nincs annyi pénze az önkormányzatnak. A többi felvetésével nem tud mit kezdeni. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a polgármester válaszolja meg a beadványt szépen 
végiggondolva. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a behajtani tilos tábla miért lett kitéve az 
Erdősorhoz? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy a romák nem igazán megfelelően 
közlekedtek. A kombájnok arra jártak tankolni. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Kérte, hogy értékeljék át ezt a táblát. Inkább egy súlykorlátozó 
táblát kellene kitenni. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy az a legnagyobb probléma, hogy ott van a tábla, ahol 
van. Inkább 5 t súlykorlátozó táblát tegyenek ki az utolsó ingatlan elé. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy csak a benzinkút után lenne a súlykorlátozás. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy akkor az ott lakó sem hajthat be. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy eseti engedéllyel be lehet hajtani. A felújított 
utcák mindegyikénél súlykorlátozás van. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Kérte a jegyzőtől, hogy tartassa be a súlykorlátozást, ha 
kiteszik a táblát. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a behajtási probléma a Zalka és a 
Ságvári utcánál is felmerült. A traktor nincs 5 t, ha nincs mögötte semmi. Ne hozzanak 
határozatot erről. Kicserélik a behajtani tilos táblát súlykorlátozó táblára, és a levélírónak 
visszaválaszolnak, amire tudnak. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy a József utcához is kellene tenni táblát, mert 
onnan is be tudnak menni a Nagyerdőre. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy jó, oda is tesznek súlykorlátozó 
táblát.  
Az érintésvédelmi hibák kijavításra kerültek. A tornaterem tűzjelző rendszerének 
karbantartására szerződést kell kötni. Négy cégtől kértek ajánlatot. Jelenleg az iskolai tűzjelző 
rendszert 58 E Ft+ÁFA/félév ellenőrzik. A tűzoltóság javasolta, hogy kérjenek ajánlatot a 
Négy N Kft-től, ők 57 E Ft+ÁFA/félév vállalnák az iskola és a tornaterem tűzjelző 
rendszerének a karbantartását. Aki a tervet készítette cég az 110 E Ft+ÁFA/félév vállalná az 
iskolai és a tornatermi tűzjelző rendszer karbantartását. Akik jelenleg üzemeltetik az iskolai 
tűzjelző rendszert, azok 70 E Ft+ÁFA/félév vállalnák a két rendszer karbantartását. A 
negyedik cég 65 E Ft/ÁFA/félév vállalná a tornaterem tűzjelző rendszerének a karbantartását, 
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az iskolaival együtt pedig 78 E Ft/ÁFA/félév. Az iskolai rendszer karbantartási szerződését 30 
napos határidővel fel lehet mondani.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Javasolta, hogy annak a cégnek az ajánlatát fogadják el, amelyiket a 
tűzoltóság javasolt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a Négy N Kft. 
ajánlatának elfogadását az iskolai és a tornaterem tűzjelző rendszerének karbantartására. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

53/2010 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az iskolai tűzjelző rendszer karbantartásáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Négy N Kft. 
árajánlatát javasolja elfogadni a Farkas Gyula Tagiskola és tornaterem 
tűzjelző rendszereinek karbantartására.  

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy foglalkozzanak-e azzal, hogy 
részt vegyenek az energia beszerzési társulásban, hátha olcsóbban kapnának energiát. Volt 
ezzel kapcsolatban egy tájékoztatni, de nem tudott rá elmenni. Javasolta, hogy elvi 
hozzájárulást adjanak, és ha lesz konkrét szám, akkor döntsenek. Addig is érdeklődnek erről, 
de elvileg csatlakoznak. 
 
A képviselő-testület az elvi hozzájárulással l0 igennel, egyhangúlag egyetértett. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Takács Istvánné képviselő kért szót 
az egyebekben árusítással kapcsolatban, de azt már megtárgyalták. Zsigmondné Kovács 
Margit képviselő és Mrázik Sándor képviselő kért még szót szociális témában. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy a zárt ülésen szeretne inkább szót 
kérni. 
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Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az előző testületi ülésen feladatot kapott az 
Ügyrendi Bizottság, amit el is végzett. A jegyző úr kérésére ketté vették a témát. Az Ügyrendi 
Bizottság megállapította, hogy a Magyar Aszfalt Kft. késedelmi kamat igényével 
kapcsolatban hozott határozat törvényes volt, megfelel az SzMSz előírásainak. A bizottság 
javasolja, hogy a 900 E Ft késedelmi kamat jogszerűen került kifizetésre, mivel a 
keretösszegen belül döntött a polgármester. A bizottság szóban kívánja kiegészíteni 
határozatát azzal, hogy csak az a szépséghibája volt ennek a döntésnek, hogy a testület hozott 
egy olyan határozatot, aminek teljesen az ellentétét tette. Kéri a testület, hogyha a 
polgármester legközelebb ilyen helyzetbe kerül, akkor valamilyen tájékoztatási formában 
próbálja a testületet értesíteni. A polgármester asszony kérte, hogy a 27/2010 (III. 11.) sz. 
határozat utolsó mondatát - Nyújtsanak be követelést a Magyar Államkincstár felé a 
támogatás késedelmes kifizetése miatt - vizsgálja felül a bizottság. Nem biztos, hogy 
szerencsés a MÁK-kal egy kifizetett 900 E Ft-os tételen vitatkozni, illetve annak egy részén. 
A bizottság javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság a megvalósult, lezárt nagy beruházások 
pénzügyi elszámolását vizsgálja át. Még ilyen jellegű vizsgálatot nem folytatott amióta ez a 
bizottság fennáll, és ez is feladata lenne. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a bizottság utolsó két javaslatáról kellene szavazni. 
Vagy az első kettő megállapításokat tartalmazó döntését egy határozatban tudomásul lehet 
venni a testületnek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel az Ügyrendi 
Bizottság 3/2010 és 4/2010 (IV. )sz. határozatainak tudomásulvételét.  
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

54/2010 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Ügyrendi bizottság határozatiról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
az Ügyrendi Bizottság 3/2010. (III. 25.) és 4/2010. (III. 25) számú 
határozatainak megállapításait. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a 27/2010 (III. 11.) sz. 
határozat utolsó mondatát - Nyújtsanak be követelést a Magyar Államkincstár felé a 
támogatás késedelmes kifizetése miatt –hatályon kívül helyezik, vagy visszavonják. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

55/2010 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A 27/2010. (III. 11.) számú határozat módosításáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2010. (III. 
11.) számú határozat következő mondatát: „Nyújtsanak be követelést a 
Magyar Államkincstár felé a támogatás késedelmes kifizetése miatt” hatályon 
kívül helyezik.  

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel az Ügyrendi Bizottság 6/2010 
(III. 25.) számú határozatát. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Javasolta kiegészíteni azzal, hogy a beruházás megvalósulását 
követő egy vagy két hónapon belül. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel az Ügyrendi Bizottság 6/2010 
(III 25.) számú határozatát kiegészítve azzal, hogy két hónappal a beruházás befejezése után 
vizsgálódjon. Felelős a Pénzügyi Bizottság elnöke. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

56/2010 (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az Önkormányzat által megvalósított nagyberuházások pénzügyi elszámolásának 
átvizsgálásáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
Pénzügyi, Gazdasági, Ellenőrzési Bizottságot, hogy az Önkormányzat által 
megvalósított, lezárt nagyberuházások pénzügyi elszámolásait vizsgálja át. 

 
 Felelős: Zsigmondné Kovács Margit bizottsági elnök 
 Határidő: 2010. június 30. 
 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  
A Képviselő-testület egy kamatmentes kölcsön kérelmet elutasított. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
Hallósy Péter Kovács Tibor Orbán 
 hitelesítő hitelesítő 
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