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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? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Szociális rendelet módosítása. 
 
2./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása. 
 
3./ A Képviselő-testület 2011. évi ülésterve. 
 
4./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
5./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról. 
 
6./ Egyebek 
 

 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Véningerné Bognár 
Krisztina és Telek László képviselő-testületi tagokat javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
 

1. 
Szociális rendelet módosítása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a szociális ellátások szabályai 
módosultak, ennek kapcsán lehetőség van arra, hogy a szociális rendeletükben 
meghatározzák, hogy milyen feladatot rónak az ellátásban részesülőkre. A rendelet tervezetet 
véleményezte a Fejér Megyei Kormányhivatal Gyámhivatala. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalába küldte el a tervezetet. A megyében még nem fogadtak el ilyen rendeletet.  
Az 1.§ (1) bekezdéséhez az a javaslatuk, hogy lakások szó helyett inkább lakóházat írjanak. 
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Először e rendelet alapján kell eljárni, és ha azt nem teljesítik, akkor fogják megvonni az 
ellátást, mert most is rendben kellene tartani a portájukat, egyebet, csak most egyéb szankció 
jön be, ha nem teszik meg. Az 1.§ (1) g. pontjánál az ebtartásra vonatkozik, mert azzal van 
inkább gond. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy az 1.§ (1) bekezdésében a lakás helyett lakóházat 
írnak, de zárójelbe tenné a lakás szót. Sárosdon bérlakás is van. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a bérlakásban olyan nem tud lakást 
bérelni, aki bérpótló juttatást kap. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a javított tervezetben úgy van, hogy lakóház, lakás. 
Arra kell figyelemmel lenni, hogy lehetőleg olyanok legyenek az elvárások, amik 
ellenőrizhetők és könnyen eldönthető, hogy teljesítették vagy nem, pl. van kuka, vagy nincs. 
A gyámhivatal az 1.§ (3) bekezdésnél azt javasolja, hogy ez ne kerüljön bele a rendeletbe, 
mert ezt maga a törvény írja elő. Tehát a (3) bekezdés kimarad, és a (4) bekezdés lesz a  
(3) bekezdés, amelyben kisebb változást javasolnak. Azt, hogy a Családsegítő Szolgálat 
bevonható, mert alapesetben az ellenőrzés a hivatal feladata, és így is bevonható a 
Családsegítő Szolgálat. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az 1.§ (1) bekezdés c. pontja elég tág fogalom. 
E szerint kihordhatják a szemetet az erdő szélére is. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy igazolható helyre kell elszállítani a szemetet. 
 
Takács Istvánné képviselő: Javasolta, hogy írják bele a rendeletbe, hogy szakszerűen, a 
környezetvédelmi szabályok szerint történjen a szemét kezelése. Ha addig nem kapnak 
segélyt, amíg nem szállítják el a szemetet megfelelően, akkor meg fogják tenni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy inkább annak van szemét az 
udvarában, aki nem részesül bérpótló juttatásban.  
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogyha ezt nem határozzák meg, akkor a háztól  
50m-re, az erdő szélére viszik ki a szemetet. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy kerüljön bele a rendeletbe, hogy a 
szemét elszállítása a jogszabályoknak megfelelően történjen meg. 
 
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy tud arról a Családsegítő Szolgálat, hogy 
bevonhatók az ellenőrzésbe? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy nem, majd meg fogják tudni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a „Jobb Otthon” Alapítvánnyal 
kötött szerződésükben bent van, hogy az aktív korúak ellátásában részesülőknek a 
Családsegítő Szolgálattal is együtt kell működniük. Így tudják a hivatal felé jelezni, hogy hol 
van gond. Annak a figyelmét is fel kellene hívni ezekre a feladatokra, akik nem részesülnek 
ellátásban. 
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Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a nem lakott házakra nagyon oda kell figyelni. 
Mert azt fogják mondani, hogy azt is tartsa rendben a tulajdonosa. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogyha nem tudják, hogy hol van a 
tulajdonos, akkor nem tudják felszólítani.  
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta az 1.§ b. pontjával kapcsolatban, hogy a 
szemétszállítási díj fizetését is igazolni kellene. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a telepen senki nem fizet 
szemétszállítási díjat. Le kell a hivatalnak jelenteni, és a szolgáltató szerződést fog kötni 
velük, és fizetniük is kell. Csak azt nem tudja, hogy miből fogják behajtani, ha nem fizetik. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogyha kijön egy szakhatóság, akkor az önkormányzatra 
testálja a helyzet megoldását. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy ezt egyértelműsítené. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ki kellene egészíteni a b. pontot 
úgy, hogy a szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata és a 
szemétszállítási díj befizetése. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ennek eddig is így kellett volna lennie. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy az ellenőrzési jogkört egyértelműsítené,  
pl. a jegyző. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Családsegítő Szolgálatot is ki kell 
hagyni belőle, mert a jegyzőnek kell ellenőrizni. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogyha lesz településőr, akkor ő leellenőrzi, de nem ő fog 
eljárni. Csak megnézni, hogy rendben van-e. Oda megy ki, ahol probléma van. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy időszaki felülvizsgálatot kellene tartani. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy azt bármikor lehet. Ha valami nincs rendben, akkor 
a feltételek teljesítésére a kérelmezőt fel kell szólítani és legalább 5 napot kell arra adni, hogy 
elvégezze a feladatot. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatalban legyen egy ellenőrzési 
terv. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a végrehajtást is meghatározhatja a 
testület. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy arra hangsúlyt fognak fektetni. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogyha következetesek lesznek, felállítanak 
időpontokat az ellenőrzésre, meghatározzák, hogy ki, mikor ellenőriz, akkor elérik a célt. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel szociális rendelet módosítását az 
előterjesztés szerint az elhangzott kiegészítésekkel, javaslatokkal. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással  
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

1/2011. (I. 24.) számú 
 

önkormányzati rendelete 
 

A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi feladatairól szóló 13/2003. (X. 1.) rendelet 
módosításáról. 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 
 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a szociális rendelet alapján, 
ellenőrzési terv készítését. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

1/2011 (I. 20.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

BPJ feltételeinek ellenőrzéséről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, 

hogy a bérpótló juttatás önkormányzati rendeletben meghatározott 
feltételeinek érvényesüléséről ellenőrzési tervet készítsen.  

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: márciusi Kt. ülés 
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2. 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a társulásnak 175 önkormányzat és 
több szolgáltató cég a tagja. A jelenlegi megállapodás szerint mindenkit össze kell hívni, hogy 
bármilyen döntés születhessen. Decemberben nem volt határozatképes az ülés, ezért azt 
javasolják, hogy hozzanak létre egy kisebb tanácsot, amelybe a különböző 
hulladéklerakókhoz tartozó települések delegálnak egy-egy főt. Sárosd az adonyi 
hulladéklerakóhoz tartozik, és az ide tartozó településeket egy személy képviselné a társulási 
ülésen. Felmerült, hogy ez nem biztos, hogy jó lenne, mert van olyan körzet, amelyhez  
29 település tartozik, és van olyan, amelyikhez 12 település tartozik, és így a szavazati arány 
nem lenne egyenlő. De ez most is így van, mert a társuláshoz tartozó városnak is egy 
szavazata van, ugyanúgy, mint a kistelepüléseknek. Javaslatként az is elhangzott, hogyha ezek 
a kisebb tanácsok megalakulnak, a társulási ülés előtt kötelező lenne nekik megtárgyalni az 
adott témát a hozzájuk tartozó önkormányzatokkal, és azt a véleményt kellene vinni a 
képviselőnek, amit a települések döntöttek. De ha pl. 7-5 arányban voltak adott javaslat 
mellett, akkor ezt viszi a képviselő, vagy azt, hogy elfogadták. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy egy térséget egy ember képvisel, akkor a térségnek 
a véleményét kell képviselni, ha egyszerű többség kell a döntéshez, akkor mindegy, hogy 
milyen arányban fogadták el. A megállapodás 26. oldalán furcsán hangzik az, hogy személyi 
ügyekben a tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet. 
Megkérdezte, hogy egyébként nyílt szavazások vannak? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy igen.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Megkérdezte, hogy miért történhet, és miért nem történik személyi 
ügyekben a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, mert ha az illető hozzájárul, akkor nyílt 
szavazással is történhet a döntéshozatal. Február 28-ig kell dönteni, addig még el tudnak hívni 
valakit a társulástól ezzel kapcsolatban. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy előbb-utóbb munkahelyeket fognak 
teremteni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a tisztségviselők a 175 település 
polgármestereiből kerülnek ki. A titkos választás tartásának döntéséhez kell egyszerű többség, 
nem ahhoz, hogy kit választanak. Azt kérte a társulás, hogy a megállapodás módosításával 
kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket küldjék meg, és majd a társulási tanács fogja 
eldönteni, hogy a szervezeti átalakítást elfogadja-e vagy nem. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy az anyagban hivatkoznak mellékletekre, de 
az nincs mellette. Jó lenne ha látnák a mellékleteket is. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a mellékletekben nincsenek 
változások, azért nem küldték meg. A társulásnak van honlapja, ott meg lehet tekinteni.  
A személyzeti ügyekkel kapcsolatos döntéshozatalnál maradjon inkább a történik szó. Azzal 
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egyetért a testület, hogy a térségek települései a tanácsülés előtt tárgyalják meg a témát, és a 
döntésüket vigye a képviselőjük. Kötelező a képviselőre nézve az, amit a térség döntött. 
Ezeket az észrevételeket, javaslatokat továbbítani fogják a társulásnak.  
Szavazásra tette fel, hogy kötött mandátuma legyen a térségek képviselőinek, valamint 
társulási ülés előtt össze kell hívni a térséghez tartozó településeket, és azoknak a véleményét 
kell tovább vinnie. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2/2011 (I. 20.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás véleményezéséről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás társulási 
megállapodásának módosítási tervezetét. Az alábbi javaslatokat teszi: kötött 
mandátuma legyen a térségi képviselőnek, akinek a közgyűlés előtt össze 
kellene hívnia a térségi önkormányzatokat. Személyi ügyekben a tanácsülésen 
a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján történik (a kiküldött anyagban a 
26. oldalon az eredeti szöveget meghagyni javasolja). 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 

 
 

3. 
A Képviselő-testület ülésterve 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a seregélyesi képviselő-testületi 
együttes ülések, az ő üléstervük alapján, szerepelnek a tervben. Valamint az SzMSz szerint a 
hónap 2. csütörtökén vannak az ülések. Az előző testület úgy döntött, hogy ne decemberben 
legyen a közmeghallgatás, ezért február10-re tették. Február 15-ig kell benyújtani a 
költségvetést, de minél előbb fogadják el, annál jobban járnak az egyéb pénzek lehívása 
területén. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy elírás lehet a február 14-i együttes ülés 2. napirendi 
pontjában a 2010/2011-es tanév. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ez az óvoda bezárására vonatkozik, 
a mostani tanévre. 
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Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a következő tanévre vonatkozóan is van határidő. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy akkor tudnak erről beszélni, ha 
ismerik a költségvetésre vonatkozó adatokat, azt, hogyan dotálják az intézményi társulásokat. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a 2012-es évtől sehogy. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 2011-es költségvetésben bent van 
a következő évi első 8 hónap. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy igen. Új közoktatási törvény lesz, és az alapján fog 
készülni a költségvetés. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 2012. februárban kell döntést 
hozni. A kistérségi normatíva szeptemberig még jár. Kérte a civil egyesületeket, hogy február 
10-ig tegyenek javaslatot a Sárosdért Emlékérem kitüntetésre.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy elég furcsa képet mutat a határ vízgazdálkodási 
szempontból. Megkérdezte, hogy nem lenne-e indokolt a vízgazdálkodási társulat vezetőjét 
meghívni? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a környezetvédelmi feladatok 
meghatározása áprilisban lesz. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy valamelyik ülésre azt a hatóságot kellene meghívni, 
akivel konkrétan tudnak beszélni a kanálissal, árkok karbantartásával kapcsolatban is. 
Javasolta, hogy legyen áprilisban a 3. napirendi pont a vízfolyások állapota, azzal kapcsolatos 
tervek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzatnak rendelkeznie 
kellene vízkárelhárítási tervvel. Az lenne a célszerű, ha szakemberektől megrendelnék ennek 
elkészítését, ami több, mint 100 E Ft-ba kerül. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Javasolta, hogy hatalmazzák fel a polgármestert, hogy 
kérjen ajánlatokat vízkárelhárítási terv készítésére. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy múlt héten volt egy megbeszélés a 
vízitársulattal és a nagyobb gazdákkal arról, hogyan lehetne rendbe tenni a helyi árkokat, és 
egyes feladatokat elvégezni. Január végéig újabb megbeszélés lesz. Azt mérik fel, hogy a 
gazdák részéről van-e hajlandóság arra, hogy önkéntesen hozzájárulást adnak, ami 
kimondottan itt lenne elköltve az árkok rendbetételére, és egyéb feladatokra.  
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy sok önkormányzati feladat van.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy kell kötni a vízitársulattal egy 
szerződést. Varga Gábor országgyűlési képviselő elmondta, hogy azt szeretnék, ha az 
önkormányzatoknak nem lenne ilyen kötelező feladatuk a külterületekre vonatkozóan. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a márciusi testületi ülésre a gazdasági programot be 
kellene tenni.  
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a könyvtár és a Művelődési Ház 
beszámolóját tegyék át a februári ülésre. A márciusi ülésen napirendi pont legyen a gazdasági 
program 2010-2014 elfogadása. Az áprilisi ülésen napirendi pont legyen a község 
vízfolyásainak karbantartására javaslattétel. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel az üléstervet a 
kiegészítésekkel. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

3/2011 (I. 20.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Képviselő-testület üléstervéről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

üléstervet az írásos tervezet szerint, a következő módosításokkal: a Könyvtár 
és Művelődési Ház beszámolója a februári Kt. ülésen lesz. Márciusban 
tárgyalják a ciklusprogramot. Az áprilisi ülésen napirendi pont lesz a község 
vízfolyásainak karbantartása. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 

(Az ülésterv a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
 
 

4. 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta a 151/2010 (XII. 9.) számú határozattal 
kapcsolatban, hogy az iskola csak március 1.-től tud váltani villamos áramszolgáltatót, de a 
többi intézmény február 1-től.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Megkérdezte, hogy érinti-e az önkormányzatot az EMFESZ? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem. Megkérdezte, hogy a 
jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra 
tette fel a jelentést a kiegészítésekkel.  
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
4/2011 (I. 20.) 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  

 
 
 

5. 
Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a beszámolóban szereplő adatok 
szeptembertől értendők, mert az előző testületnek szeptember 15-i állapotnak megfelelően 
beszámoltak. A bizottsági beszámolóhoz nem sok hozzáfűzni való van. A köztemetések 
változatlanul magasak. A kamatmentes kölcsönök egy része vissza is térült. 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 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2011 (I. 20.) 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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6. 
Egyebek 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy volt egy megbeszélés a gazdákkal 
és a vízitársulattal. Csütörtökön a helyi építőipari vállalkozókkal volt egy megbeszélés az 
óvoda felújítás ügyében. Valószínű holnap kapják meg a szükséges anyagokat a vállalkozók, 
és a következő megbeszélésre, ami január 27-én lesz, átnézik, beárazzák.  
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége megkereste az önkormányzatot azzal, hogy tagjai 
akarnak-e lenni az ő szövetségüknek is. Megváltoztak a jogszabályok, és csak olyan 
önkormányzati társulással egyeztet a kormány, akik bizonyos taglétszámmal rendelkeznek. 
Mivel a MÖSZ-nek nincs meg ez a létszám, ezért toborozzák az önkormányzatokat.  
Egy települést csak egy önkormányzati szövetségnél vesznek figyelembe. Sárosd a TÖOSZ 
tagja. 60 E Ft körüli összeg a tagdíj, és ennek fejében pályázatokon, képzéseken ingyen 
vehetnek részt. Megkérdezte, hogy szeretnének-e a MÖSZ-nél is tagok lenni? 
 
Pleizer Lajos képviselő: Megkérdezte, hogy van-e ennek gyakorlati haszna? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a MÖSZ-t nem ismeri. A TÖOSZ 
kér véleményt az önkormányzatoktól, tájékoztatókat küldenek. A decemberben tartott 
tréninget is ők szervezték az új képviselőknek. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a TÖOSZ a legnagyobb érdekvédelmi szervezet. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Javasolta, hogy tartozzanak a TÖOSZ-hoz. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Megkérdezte, hogy a kistérségi települések hová tartoznak?  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy a táci és a csőszi önkormányzat a 
MÖSZ tagja, a többiek valószínű a TÖOSZ tagjai. A képviselő-testület nem támogatja a 
MÖSZ tagságot. 
Somogyi Józsefné beperelte a Földhivatalt a Kati büfé bejegyzésével kapcsolatban.  
A Földhivatal arra hivatkozik, hogy a sárosdi önkormányzat lépései és határozata alapján 
történt a bejegyzés, ezért az önkormányzatot is bevonja a perbe alperesként, ami a tegnapi 
tárgyaláson derült ki. A képviselő-testület annak idején azt határozta, hogy azzal a feltétellel 
járul hozzá az épületnek a földhivatali bejegyzéséhez, ha 15 év után lebontásra kerül. Ehhez 
hozzájárulni kellett volna az épület tulajdonosának, de nem nyilatkozott róla, ennek ellenére a 
Földhivatal bejegyezte. Ebben nem az önkormányzat a hibás. Ha nincs feltüntetve az épület, 
akkor az nem létezik. A felperes ügyvédje talált egy ilyen jellegű ügyet, ami Sopronban 
történt. Ha a terület, amin az épület van, az önkormányzat törzsvagyonában szerepel, akkor 
annak a tulajdonában van az épület, akié a földterület. Ha más nem lesz, akkor vissza kell 
állítani az eredeti állapotot. Akkor nyilvánvaló, hogy kártérítést kér Somogyiné, mert meg 
akarja kapni az épületnek az árát. Nagy összegű bérleti díj tartozás van Somogyinénak. 
Elhangzott a tárgyaláson, hogy mennyivel egyszerűbb lenne, ha az a 100 m2-t kivenné az 
önkormányzat a törzsvagyonból és ez a probléma megoldódna. Elmondta, hogy erre semmi 
esély nincs, hiszen az a terület egy út. A Földhivatal már megkereste a Fejér Megyei 
Kormányhivatalt a testületi határozattal kapcsolatban. Abban az időben a Közigazgatási 
Hivatal minden testületi döntést, jegyzőkönyvet megnézett, észrevételt tehettek, de ezzel 
kapcsolatban nem kaptak semmit. 
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Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az idő valamilyen szinten az önkormányzatnak 
dolgozik, ugyanis a bérleti díj hátralék növekszik. Beszélt ügyvéddel erről az ügyről, aki 
elmondta, hogy van olyan jogi fogalom, hogy gazdagodás és ezt meg szeretné kapni 
Somogyiné. Az elmúlt években bérbe adta az épületet, és ezt le kell vonni belőle. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azt is mondhatják, hogy onnét 
mindent elvihet, az épületet lebontja. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy erre 1-200 E Ft-ot rá kellene áldozni és ügyvédet 
megbízni. Dr. Szekerczés Anna nagyon jó lenne. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy erről februárban is dönthetnek, 
addig még érdeklődnek ügyvédek iránt. 
Dr. Mosolygó Éva a következő hónapban sem tudja vállalni az I. orvosi körzetben való 
helyettesítést. Beszélt az Országos Alapellátási Intézettel, akik elmondták a lehetőségeiket.  
Az önkormányzat ad fel hirdetést, amit az Intézetnek is elküldhetünk. Javasolta, hogy a Fejér 
Megyei Hírlapban is jelentessenek meg egy álláshirdetést. Bármilyen szakorvos jelentkezhet, 
illetve kezdő orvos is elláthatja a feladatot, de mellé rendelnek ki mentort. Vagy köthetnek 
ellátási szerződést az Intézettel is, és akkor ők közvetítenek ki orvost, természetesen, ha 
találnak. A mezőfalvi doktor úr így került Mezőfalvára. Javasolta, hogy adjanak fel egy 
hirdetést. Megkérdezte, hogy a pályázat beérkezésének mi legyen a határideje?  
Ha közalkalmazottként találnak valakit, akkor van lehetőség arra, hogy nem a bértábla szerint 
kapná a bérét, hanem annál magasabb bért is adhatnának.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Megkérdezte, hogy melyik a praktikusabb megoldás? 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy az lenne a legpraktikusabb, ha röghöz 
kötött embert találnának. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy február vége legyen a határidő a 
pályázat beadására? 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Válaszolt, hogy igen. 
 
Takács Istvánné képviselő: Javasolta, hogy minden lehetséges helyre fel kell tenni a 
hirdetést. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy adjanak fel hirdetést orvos 
állásra. A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2011 (I. 20.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Orvosi állás meghirdetéséről 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete háziorvosi 

körzetébe orvos állást hirdet meg 2 alkalommal a Fejér Megyei Hírlapban.  
A pályázatok beadásának határideje: 2011. február 28.   

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: azonnal 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy megkereste egy cég az 
önkormányzatot világításkorszerűsítéssel kapcsolatban. A közvilágítási lámpák illetve a 
lámpatestek felújítása, és cseréje lenne. Mezőfalván korszerűsítették a focipálya világítását,  
2 vagy 3 lámpával bevilágítják az egész pályát. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy a szabadegyházai önkormányzat 4,5 M Ft-
os árajánlatot kapott a pálya világításkorszerűsítésére. László István segítségével reméli, hogy 
1 M Ft alatt elvégzik a focipálya világításkorszerűsítését, ami jelen pillanatban tart. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy válaszolják azt a cégnek, hogy az 
ez évi költségvetésben nem látnak erre fedezetet. 
Egy másik cég felnőtteknek szóló kondi park létrehozásával kereste meg az önkormányzatot. 
Valószínű, hogy erre fognak kiírni pályázatot, és abban maradtak, hogy majd akkor 
tárgyalnak róla. 
A www.polgarmester.net oldalon évek óta fent van az önkormányzat. 10 E Ft+ÁFA összegért 
továbbra is fent lehetnek.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy Sárosd honlapján is fent vannak az adatok. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy válaszolják azt, hogy köszönik az 
eddigi lehetőséget, de nem tartanak rá igényt. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy az információs táblák nagyon rossz állapotban 
vannak. Legalább egyet kellene tenni a faluközpontba. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy rendben van. 
Megköszönte mindazoknak a hölgy képviselőknek, kulturális bizottság tagjainak és Végh 
Lászlónak a közreműködését, akik az adventi 4 hétvége megszervezésében, lebonyolításában 
részt vettek. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: Megkérdezte, hogy miért kapták meg a focipályán 
lévő öltöző felújításának a költségvetését? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy ez kell a költségvetéshez. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy azért készült ez a költségvetés, hogy 
tudják, hogy megközelítőleg mennyibe fog kerülni a beruházás. Jelenleg a tervezés van 
folyamatban. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy előbb azt kell megtudni, hogy az 
óvodai felújításhoz mekkora összeget kell hozzátenni. 
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Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogyha ez a bajnokság lemegy, és pénzhiány 
miatt az idén nem tudják elvégezni a felújítást, akkor a sportklub nem tudja vállalni a 
működést. Ezt véletlenül se zsarolásnak vegyék. Nyilván egy óvoda tetőcseréje fontosabb. A 
sportklubnak világosan látni kell, hogy kapnak-e segítséget vagy nem. Vagy ahol mód van rá, 
ott öltözőt biztosítsanak. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogyha az idén elindulna ez a beruházás, és valamilyen 
szintig el is fog készülni. A befejezés határideje 2012. Ha áthúzódik a jövő évre, az nem 
probléma? 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy az nem okoz problémát. Azt is lehet 
mondani, hogy a sárosdi csapat nem játszik hazai pályán, de ezt meg kell szervezni, beszélni, 
mert csak akkor megy, ha a többi csapat is belemegy ebbe. 
 
Telek László képviselő: Megkérdezte, hogy mikor lehetne elkezdeni a beruházást? 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: Válaszolt, hogy tudniuk kell, az önkormányzat mit tud 
bevállalni. Támogatta ezt a régi és ez a testület is. Nyilván, ha olyan helyzet van, akkor ezt 
átértékelik. Ez a pályázat utófinanszírozott, 14 M Ft-ot meg kell, hogy finanszírozzanak, vagy 
ha találnak olyan beszállítót, akinek később lehet fizetni, az is megoldás. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy utána kell nézni annak, hogy van-e 
lehetőség pályázat megelőlegező hitelre. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket: 
A Képviselő-testület döntött a Sárosd, Béke tér 1. sz. alatti bérházban lévő egyik lakás 
bérbeadásáról. 
A védőnő továbbképzése II. félévi költségeinek felét (61.500, Ft-ot) az Önkormányzat 
biztosítja, tanulmányi szerződés megkötése esetén. 
 
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
Véningerné Bognár Krisztina Telek László 
 hitelesítő hitelesítő 


