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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. 
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1./ Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről, a helyi adók felhasználásáról, a 
településfejlesztést érintő, 2011. évre tervezett fontosabb munkálatokról. 
 
2./ Egyebek. 
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Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 
 

Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor 
alpolgármestert és Pleizer Lajos képviselő-testületi tagot javasolta.  
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igennel egyhangúlag elfogadta. 
 
 

1. 
Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről, a helyi adók felhasználásáról, a 

településfejlesztést érintő, 2011. évre tervezett fontosabb munkálatokról 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy tavaly szeptemberben a választások 
előtt volt a közmeghallgatás, amelyen a testület tájékoztatta a lakosságot nemcsak a  
2010. évről, hanem az elmúlt négy év eredményeiről is. Ezért most inkább a 2011. év várható 
számairól szeretne tájékoztatást adni. A költségvetés még csak tervezetként áll rendelkezésre, 
és e kapcsán igyekeznek bevonni, illetve megismertetni a lakossággal, hogy mi mindenre van 
lehetőség, milyen bevételek vannak, és milyen kiadásokat terveznek. Az állami bevételek  
kb. megegyeznek a tavalyiakkal, illetve összességében 2,3 M Ft-tal kevesebb az állami 
támogatás, mint az előző évben volt. Egyes tételek csökkentek, néhány magasabb lett, pl. 
személyi jövedelemadóból ebben az évben 5,8 M Ft-tal várható kevesebb, a szociális 
juttatásokra 2 M Ft-tal várható kevesebb. Többlet várható a települési önkormányzat 
feladatellátására 2,7 M Ft-tal, és a jövedelempótló támogatások kiegészítésére 3 M Ft-tal.  
Az önkormányzat saját bevételeinek többségét a két adó teszi ki. Gépjárműadóból a 
tavalyihoz hasonló összeget várunk ebben az évben is. Iparűzési adó bevételünk csökkeni fog, 
a már megszűnt vállalkozásokból, illetve az adóbevallásokból az tűnik ki, hogy kb. 2 M Ft-tal 
kevesebb bevétel lesz. A TB-től átvett pénzeszközök növekedése várható, ennek oka az I. sz. 
háziorvosi körzet önkormányzat általi fenntartása. Viszont itt a kiadásoknak kb. felét fedezi a 
körzetre kapott összeg.  
Szeretnék a bevételeket növelni önkormányzati épületek és telkek értékesítésével. Ezeknek 
sajnos elég kicsi a valószínűsége. A bevételeket, kiadásokat figyelembe véve, az idén is 
szükség lesz a folyószámla hitelre, ami 30 M Ft volt. Bíznak benne, hogy meg tudják újítani.  
A közoktatási intézmények működését továbbra is Seregélyessel társulásban kívánják ellátni. 
2010. évben a bevételek a normatívákból 107 M Ft volt, az idén 101 M Ft. Ez részben abból 
adódik, hogy az iskolában csökkent a gyereklétszám. A két intézmény kiadásai növekedni 
fognak, amennyiben kevesebb a normatíva, a saját bevételekből kell megoldani.  
Az önkormányzatnak vannak még bevételei a lakbérekből, közterület használatból, 
földbérletekből, étkezési bevételekből, amelyek 16,3 M Ft-ra tehetők. Az önkormányzat teljes 
bevételét 330 M Ft- nagyságban tervezik.  
Magasak a kiadások ebben az évben is. Az oktatási intézmények működtetésére 
Seregélyesnek közel 70 M Ft-ot kell átadni. A közüzemi díjak, a konyhák működtetése 
szintén jelentős kiadással jár. Az óvoda esetében ez 20,2 M Ft, ebből a közüzemi díjak  
5 M Ft-ot tesznek ki. Az iskola esetében a rezsiköltség, az étkezés, és természetesen, ahogy az 
óvodánál is, itt is szerepel a dolgozók bére, kb. 29 M Ft, ebből 11 M Ft a rezsiköltség.  
Az önkormányzati igazgatás kiadásai a másik nagy tétel. Az önkormányzat dolgozóinak a 
bére, a rendszergazda, a Kisbíró, a könyvvizsgálat, a biztosítási díjak, irodaszerek, 
tisztítószerek stb. 48,7 M Ft-ot tesznek ki. A háziorvosi szolgálatnál számolhatnak azzal, hogy 
esetleg betöltésre kerül az I. orvosi körzet. A háziorvos, az asszisztens bére, illetve az összes 
rendelő rezsiköltsége összesen 7,5 M Ft. Az orvosi ügyeletre a jelenlegi ismereteink szerint 
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3,1 M Ft-ot kel átadni. Védőnői Szolgálat költségvetése 6,7 M Ft, a Művelődési Házé  
5,8 M Ft, a könyvtáré 3,7 M Ft, a közvilágítás 4,2 M Ft. Ezek a kötelezően ellátandó feladatai 
az önkormányzatnak. Ehhez jön a községgazdálkodás, amelyben bent van a közterületek 
rendben tartása is, a temető fenntartása is, 8,7 M Ft-ot tesz ki. A rendszeres szociális segély, a 
bérpótló juttatás, az ápolási díj, az időskorúak járadéka 32,2 M Ft. Ennek egy részét,  
18-20 M Ft körüli összeget a bevételek között is megtalálhatják. 2,5 M Ft-ot tesznek ki az 
átmeneti segélyek, a köztemetés, temetési segély, közgyógyellátás. Ebből a legnagyobb tétel a 
köztemetés, hiszen ha nincs az elhunytnak hozzátartozója, akkor az önkormányzat feladata a 
temetési költségek viselése. Ez zömmel a szociális otthonban elhunytakra vonatkozik. Ennek 
egy része visszatérül, amikor a hagyatéki eljárás lezárul, de ez áthúzódhat a következő évre is.  
Vannak meglévő hitelek. Az útfelújításra felvett 40 M Ft tőketörlesztése ebben az évben  
5 M Ft, a kamat kb. 2 M Ft lesz. A tornaterem építésére felvett hitelnél még nincs 
tőketörlesztés, a kamat 800 E Ft lesz. A Közkincs hitel törlesztőrészlete, amiből a Művelődési 
Ház felújítása történt, 1.160.000 Ft. Ennek a kamatát az állam átvállalta, azt csak meg kell 
előlegezni. 2008-ban az önkormányzat a Pénzügyi Alaptól kért segítséget a működési 
kiadásainak a megoldására, amit három egyenlő részletben kell törleszteni. Az idén 3,2 M Ft-
ot kell kifizetni. Ez a hitel kamatmentes. Ezen kívül van a 30 M Ft folyószámlahitel, amit 
áprilisban vissza kell fizetni, illetve utána újból meg lehet újítani. A kamattal együtt, és ha a 
bérek kifizetéséhez kell kérni munkabérhitelt, akkor ez kb. 35 M Ft-ot tesz ki a 
költségvetésben.  
A fejlesztések tekintetében a legfontosabb az óvoda felújítása, ahol tető- és födémcsere kell, 
valamint a nyílászárók cseréje. Ennek a költsége 25 M Ft+ÁFA. A szennyvízcsatorna kiépítés 
kapcsán vannak kötelezettségeik. Szabadegyházával és Perkátával közösen működtetik a 
szabadegyházai szennyvíztisztító telepet. E három önkormányzatnak közösen kellene 
megvalósítani beruházásokat, amiből a Sárosdra eső rész 1,8 M Ft lenne. Van tavaly 
megvalósított kivitelezés, amire még 540 E Ft-ot kell fizetni. Néhány aknafedelet meg kell 
emelni, mert balesetveszélyesek voltak, ennek a költsége 500 E Ft+ÁFA. Az Új utcai 
ivóvízhálózat I. ütemének kiépítése 3,2 M Ft volt. Ilyen összeg körül lenne az idei II. ütem 
költsége is. Az ott lévő telkek értékesebbé válnának, hiszen beépíthető telkek lennének. 
Játszótér létesítésére adtak be pályázatot, de nem tudni, hogy eredményes lesz-e. A bekerülési 
költsége 8,84 M Ft, és 6,6 M Ft a támogatás. A Takarékszövetkezettől az óvodáig a járda 
felújítását csak akkor tudják megoldani, ha társadalmi munkával meg tudják szervezni, illetve 
az ottani vállalkozásokat bevonják abba, hogy a pénzügyi fedezetét az anyagköltségnek meg 
tudják teremteni. Hosszú évek óta próbálnak ennek a központi résznek a felújítására 
megoldást találni. Sajnos semmi remény nincs arra, hogy ezt meg tudják lépni. A Széchenyi 
Terv pályázatban van ilyen lehetőség, de csak a Magyar Közút pályázhat. Fel is vette velük a 
kapcsolatot, de kiderült, hogy pályázni olyan nagyobb beruházásokra lehet, amelyek több  
10 km-es szakaszok felújítására vonatkoznak. Érdeklődött az országgyűlési képviselőjüktől, 
hogy lát-e valami lehetőséget, hogy miből lehetne megoldani ezt. Azt válaszolta, hogy az 
önkormányzatnak semmiből, mivel ez a közúthoz tartozó terület. Valami „tűzoltó” 
megoldással tudják csak ezt a nagyon ronda, sáros, latyakos időszakban szörnyen kinéző 
központi területet rendbe hozni.  
Minimális lehetősége van arra az önkormányzatnak, hogy a sárosdi civil szervezeteket 
támogassák. Az előző évihez képest semmivel sem tudnak több támogatást nyújtani. Amiben 
tudnak a segítségükre vannak, de nem tudja, hogy az anyagi lehetőségük lehetővé teszi-e, 
hogy nagyobb támogatást nyújtsanak számukra.  
Az I. orvosi körzetnek az orvosi állását meghirdette az önkormányzat, hiszen február 1-től 
lehetősége van arra, hogy orvost keressenek. Bíznak benne, hogy sikerül betölteni ezt az 
állást. Nem is az önkormányzat anyagi kiadásai csökkennének, hanem annak az 1200-1300 
lakosnak, akinek a kártyája ott van, tudnak egy jobb ellátást biztosítani. 
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Ennyit szeretett volna mondani az idei évi elképzeléseikről, lehetőségeikről. Várják a 
kérdéseket. 
 
Kovács Ferenc helyi lakos: Elmondta, hogy a Zalka utcában valamikor csináltak járdát, és a 
lapokat benőtte a fű. Amióta elkészült az út, azon járnak a lakók, nem használják a járdát.  
Azt a járdát máshova, pl. a Táncsics utcába át lehetne telepíteni. Az ott lakóknak már mondta, 
hogy ezt meg kellene beszélni a hivatallal. A hozzáállás nagyon gyenge a lakosság részéről is.  
 
Pleizer Lajos képviselő: elmondta, hogy ez teljesen logikus, mert ott nincs akkora forgalom, 
hogy ne tudnánk az úton járni. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a Táncsics utcát a mentő nem találja meg, 
ugyanis nincs rajta a térképen. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azért, mer nem lakott területnek 
van nyilvánítva. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy hatalmas kátyúk vannak a Táncsics utcában, 
ugyanúgy, mint a Béke tér 6. sz. előtt. Nem tudnak közlekedni az ott lakók. A Táncsics 
utcával is kellene kezdeni valamit, ha már ott laknak. Kővel, vagy valamivel felszórni az utat 
olyan szélesen, hogy a mentők be tudjanak menni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azon az úton járnak a nagyobb 
mezőgazdasági gépek, mert ki vannak tiltva a többi utcából. Ha követ visznek oda, és utána 
két traktor végigmegy ott, akkor olyan, mintha nem tennének oda semmit. A tűzoltás nem jó 
megoldás. Az Új utcában többen laknak, mint a Táncsics utcában. Az utca állapotán a 
vízhálózat kiépítése még rontott. Az Öreg utca is nagyon rossz állapotban van, nehéz a 
közlekedés. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy lassan ilyen lesz a Hársfa meg a Bem utca is. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy útfelújításra lesz pályázati 
lehetőség, de az önkormányzat már vett igénybe ilyen támogatást, és a pályázati intenzitás  
60 vagy 70 %. 
 
Kovács Ferenc helyi lakos: Elmondta, hogy nem nagyon vigyáznak a meglévő utakra sem. 
Tükröspuszta irányából a Ságvári utcába a sárt, kavicsot felhordják a járművek, és ez a 
legrosszabb az aszfaltnak.  
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy az teljesen járható út, ha a Tükröspuszta felől a 
Ságvári utcába vezető bekötő útszakaszt egyszerűen lezárják, hogy ne lehessen ott bejárni. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy ott van szántóterület. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a szántóföldet meg lehet közelíteni máshonnan is. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy ugyanígy a Jakabi utca végét is le lehetne 
zárni. 
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Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy még 10-et fel lehetne, fel tudna sorolni, amit le 
kellene zárni. Közben, mint gazdálkodó úgy gondolja, hogy annak a 22 M Ft iparűzési adónak 
egy jelentős részét a gazdálkodók fizetik be, az ő érdekeiket is figyelembe kell venni, mert 
nem repülhetnek a gépekkel. Az ember a lehetőségekhez mérten igyekszik betartani a 
szabályokat, de van, amikor nem lehet. 
 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy ami megvan, azt becsülni kell.  
 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy az a baj, hogy ezek a területek olyan 
vízgazdálkodásúak, főleg a Táncsics utca, hogyha egy komoly alapot nem készítenek az 
útnak, akkor nem lesz jó. Ha van pályázati, vagy bármiféle lehetőség, akkor egy új utcát 
kellene nyitni építési telkek kialakításával. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azon a területen építési tilalom van, 
hogy ne arra terjeszkedjen a falu. Megkérdezik a Zalka utcai lakókat, hogy a járdalapokat 
felszedjék-e, vagy ha szeretnék, hogy megmaradjon, akkor segítsenek helyreállítani, rendbe 
rakni. 
 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy minden reggel 7-8 vörös kutyából álló konvoj 
tartja félelembe a buszra induló gyerekeket. 
 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy azokból a kutyákból 4-et ma elvitt a gyepmester, 
folyamatban van a kóbor kutyák összeszedése.  
 
 
Kovács Ferenc helyi lakos: Elmondta, hogy azt tapasztalja, hogy kezd elszaporodni az 
illegális szemétlerakás. A Ságvári utca keleti végénél flakonok tömkelege van.  
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy próbálnak figyelni a 
szemétlerakásokra. A belterületet tudják a településőrökkel figyelni, de a külterületet nem. 
Mindenképpen a gazdák érdeke, hogy jelezzék felénk a szemétlerakást, hátha találnak benne 
nyomot, hogy kié.  
 
 
Kovács Ferenc helyi lakos: Elmondta, hogy a mi falunkat már csak szépíteni kellene. Olyan 
embereket kellene találni, akik társadalmi munkára buzdítják a lakókat. Az ő környékükre is 
kellene hirdetőtáblát tenni, hogy tudják, mi történik a faluban. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezért gondolkodtak az ún. 
részvételi demokráciába való bekapcsolódásra.  
 
 



 7

 
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 
 
 
 
 
 
Mrázik Sándor Pleizer Lajos 
 hitelesítő hitelesítő 
 


