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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 22-én 

tartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 Mrázik Sándor alpolgármester 

 Takács Istvánné képviselő 

 Telek László képviselő 

 Végh László képviselő 

 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 

 Zsigmondné Kovács Margit képviselő 

 

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző 

 Tar Károlyné gazd. főmunkatárs 

 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 

 Bélik Péter Optimális Biztosítási Portfolió Kft. 

Lakosság részéről: Kovács Tibor Orbán helyi lakos 

 

 

 

Az ülés megnyitása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. A napirendi pontok tárgyalása előtt 

szeretném, ha meghallgatnátok az Optimális Biztosítási Portfolió Kft. képviseletében 

megjelent Bélik Péter Urat, aki tájékoztatna bennünket egy másfajta biztosítási lehetőségről. 

Át lehetne nézetni az önkormányzati ingatlanokra vonatkozó jelenlegi biztosításainkat, és 

esetleg ebből kedvezően jöhetnénk ki. A meghívóban szereplő napirenden kívül van-e 

valakinek egyéb javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a napirendi pontokat. 

 

A képviselő-testület 6 igennel egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról. 

 

2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének  

III. negyedévi végrehajtásáról. 

 

3./ A 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendelet 

megvitatása, elfogadása. 

 

4./ 2013. évi költségvetési koncepció. 

 

5./ Aktuális ügyek 

A./ Tájékoztatás az EMVA pályázatról 

B./ Tájékoztatás a tornaterem garanciális bejárásáról 
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Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő-testületi tagokat javasolom.  

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igennel, egyhangúlag elfogadta. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: átadom a szót Bélik Péternek, hogy ismertesse a 

biztosítással kapcsolatos ajánlatukat. 

 

Bélik Péter: még a nyáron vagyonbiztosítással kapcsolatban kerestük meg Polgármester 

Asszonyt. Elsőre nagyon tetszett neki ez a fajta megközelítés, amivel mi foglalkozunk. 

Általában az a kép van a biztosításokról, hogy egy szükséges rossz, azzal csak a baj van. 

Sajnos ez nem ok nélkül alakult ki Magyarországon. Rengeteg olyan vetülete van, amit 

igazából ezen a területen mozgók nem is csinálnak jól. Számtalan mód és lehetőség van, amit 

ezek a kis dobozolt termékek messze nem elégítenek ki. Számtalan olyan vagyoneleme van, 

amire nem lehet ráhúzni egy egyen-köpönyeget. Elkértem a jelenlegi biztosításaik kötvényeit, 

hogy kielemezzék a kollégáim. Azt látjuk, hogy 1 Mrd 222 M Ft-nyi vagyonérték van 

feladva. Ezt a biztosítók elfogadják, miért ne fogadnák el. Ez csak akkor lesz probléma, ha kár 

következik be.  

 

 

Végh László képviselő megérkezett. 

 

 

Jellemzően alacsonyabbra biztosítják az önkormányzatok a vagyont. Ha valaki megemeli a 

vagyonértékét, a díjban is emelkedést von maga után. Itt van, amiben tudunk segíteni. 

Egyszerű szakmai eljárások, amivel le lehet csökkenteni ezeket a díjakat. Betöréses lopásra 

fel van adva 77 M Ft. Ezek az ingó dolgok. Nem igazán életszerű. Szinte létezhetetlen, hogy 

az önkormányzat összes telephelyére egyszerre törjenek be, és onnan mindent elvigyenek.  

Ez nem életszerű, de Önök 77 M Ft után fizetnek most díjat. Azt mondjuk, hogyha betörnek a 

hivatalba és elvisznek mindent, ami érték, akkor is 10 M Ft-nál többet összesen nem tudnak 

egyszerre elvinni. Mondjuk azt akkor, hogy rendben, 77 M Ft a vagyonérték, de lehet, hogy 

azt mondhatjuk, hogy 120 M Ft, mert átnéztük és valós értéken ez ennyi, de a biztosítótól  

10 M Ft-os limittel kérjük a betöréses lopást feladni. A jelenlegi 77 M Ft helyett a biztosító 

csak 10 M Ft-ig van kockázatban, viszont a vagyoni értéket megemeltük mögé reális értékre, 

nincs alulbiztosítottság, viszont a díja csak a 1/7-e a jelenleginek. Mellékköltségek 

megtérítésére 1-2 E Ft-os plusz díjért be lehet építeni 5 M Ft erejéig a biztosításba, ezt állja a 

biztosító, ha baj van. Különösen egy önkormányzatnál mindig tervezik, hogy mit fognak 

beszerezni jövőre, de megvan a biztosítás, és ha vesznek pl. 10 db új számítógépet, ez a 

biztosításban nem volt benne. Év közben jellemzően nincs rá idő, hogy ezt bejelentsék a 

biztosítónak. 10 %-on belül nem vizsgálja a biztosító, hogy alul-, vagy felülbiztosított, akkor 

a biztosított összeg 10 %-át áttesszük ebbe az előgondoskodási tartalékalapba. Ami nincs bent 

a biztosításban, arra fedezetet nyújt ez az előgondoskodási tartalékalap, és nem okoz 

emelkedést a díjban. Csőtörés esetén a biztosító kifizeti a helyreállítás költségét, utána jön a 

vízdíj. Ezt is egyszerűen csak kérni kell, ennek sincs plusz díjvonzata. Vagy vandalizmust 1 

M Ft értékig be lehetne tenni, szintén díjnövekedés nélkül. Szabadban tárolt vagyontárgyak 

biztosítását, pl. a hangosítás, ha megázik, be lehet emelni egy záradékkal. Nagyon fontos 

dolog az ún. építés, szerelés záradék. Amíg valami építés alatt van, az építésbiztosítás, ha 

elkészült, akkor vagyonbiztosítás. Csak egy egyszerű záradék beemelése, hogy pl. 5-10 M Ft 
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értékig építési, szerelési munkák következménye a kár, akkor is álljon helyt a biztosító. 

Nyilván először kell egy megbízás, utána mi kijövünk, elkészítjük a település auditját.  

A biztosítók közül, akik ajánlatot adnak a mi megkeresésünkre, azok közül teszünk javaslatot, 

hogy melyiket válassza az önkormányzat. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha mi esetleg úgy gondoljuk, hogy szeretnénk egy 

ilyen típusú biztosítást, akkor mennyibe kerül az Önök munkája, mennyit kell ezért fizetni? 

 

Bélik Péter: a biztosítási piac úgy működik, hogy a biztosítási díjnak tartalmaznia kell 

mindent, tehát egyetlen fillérbe sem kerül az önkormányzatnak. Jutalékos formában utólag 

kifizet bennünket az a biztosító, amelyet Önök választanak. Két biztosítás van, amit jó lenne 

eggyé fésülni. Most december 1-el jár le az egyik. Ha úgy döntenek, akkor egy picit gyors 

döntést szeretnék kérni, mert ezt is fel kell mondani és ne szoruljanak bele ebbe a biztosításba 

még egy évig. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: mi ezt még megbeszéljük és a holnapi nap 

folyamán értesítem Önt, hogy mit döntött a testület. 

 

 

Bélik Péter távozott az ülésről. 

 

 

1. 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az étkezési szerződések az iskolára és az óvodára 

vonatkozóan megkötésre kerültek a Baptista Szeretetszolgálattal, és a szeptemberi térítési 

díjak meg is érkeztek. Az iskolai konyhán ellenőrzést végzett az Állategészségügyi Hatóság 

és három kifogást tett. Az egyik az, hogy nem volt táblával jelölve az ételmaradék tároló.  

A másik kettő pedig az, hogy évente vízmintát kell bevizsgáltatni, illetve a mérlegek 

hitelesítése lejárt. Hétfőn megtörtént a víz mintavétel az iskolai és az óvodai konyhánál is.  

A mérlegek hitelesítése meg lett rendelve. A tornateremnél felvetődtek bizonyos problémák, 

ezért statikus is megnézte az épületet. Felmerült, hogy nem olyan fajta tégla lett beépítve, 

mint ami elő lett írva. A vizsgálat után kiderült, hogy igaz, hogy nem olyan tégla lett beépítve, 

de az is nagy szilárdságú, ami be van építve. A tornaterem végén repedések vannak, azt még 

vizsgálják. A külső javításokat a kivitelező a téli időszakban nem tudja elvégezni, de a benti 

munkákat meg lehet csinálni. Ennyivel kitolódik a garanciális, illetve a szavatossági idő.  

A kazán ismét meghibásodott. Felmerült, hogy esetleg más fajta kazánt kellene beüzemelni 

helyette, de akkor át kell vetetni azokkal a hatóságokkal, mint a mostanit, és ezen felvetés 

előtt megrendeltem a javítást. Tavaly januárban gyári hibás volt a hőcserélője. Meg kell nézni, 

hogy nincs-e a vízben valami olyan anyag, ami a meghibásodást okozhatja. 467 E Ft körül 

lesz a javítási költség, és amennyiben kiderül, hogy esetleg ez a hőcserélő megint gyári hibás, 

akkor ez visszatérülhet, megmaradhat. A garancialevélben benne van, hogy a garancia csak 

akkor él, ha a szakszerviz minden évben felülvizsgálja a kazánt. Ez elfelejtődött.  

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: mit jelent a szakszerviz felülvizsgálata? Kinek 

kellett volna megrendelni? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nekünk. 

 



 5 

Telek László képviselő: el lett felejtve, biztos vagyok benne. Aki beüzemelte, neki érdeke, 

hogy mindig jöjjön. 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: az Igazgató Asszony azt mondta, hogy 2 cm-t 

süllyedt az épület. Ha a megfelelő minőségű téglával épült, akkor miért süllyedt meg az 

épület? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: tájékoztattam az Igazgató Asszonyt a bejárás után, 

de ilyent nem mondtam. A talajnak laza a szerkezete ezért 2 cm süllyedés várható. Nem 

biztos, hogy ennyi, még folynak a vizsgálatok. El kell vezetni az épület környékéről a vizet. 

 

Takács Istvánné képviselő: azért merült fel bennünk ennyi kérdés, mert nem kaptuk meg a 

bejárásról készült jegyzőkönyvet. A tornaterem átadásakor kértem, hogy oldjuk meg a 

vízelvezetést, készítsünk lefolyót. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: megküldjük a jegyzőkönyvet a képviselőknek, de 

minden nem lesz bent, mert 4 órán keresztül tárgyaltunk, és nem írtuk le szó szerint. Amíg a 

vizsgálat nem lesz meg, addig nem tudunk mit mondani. Lehet, hogy nem is kellene az 

iskolának ezzel foglalkozni, mert azzal kellene, ami rá tartozik, hogy úgy tartsa karban a 

padozatot, hogy ne menjen tönkre a nem megfelelő tisztítástól. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ez tartozik az iskolára is, mivel mi tartunk ott napi 

szinten testnevelés órákat. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: akkor mondjuk azt, hogy nem mindig a jó gazda 

módján foglalkozott a tornateremmel az intézmény.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: semmiféle baja nincs a tornateremnek. Az építkezés előtt 

végeztek egy talajmechanikai vizsgálatot, ami megállapította, hogy olyan szerkezete van, 

hogy könnyen 2 cm süllyedés is lehet. Amióta megépült a tornaterem aszályos évek voltak. 

Valóban meg kell csinálni a vízelvezetést és meg is találtuk a helyét. Önkormányzati terület 

van a tornaterem mellett, ahova el lehet vezetni a vizet. A kerítés és a tornaterem mögött kb.  

2 m
3
 földet kell betölteni, mert ott van egy gödör. A statikus azt hangsúlyozta, hogy ez az alap 

képes elbírni az épületet. Ennek nincs födémje, ez egy könnyűszerkezetes épület. Azt tudjuk, 

hogy minden új ház megreped. A belső repedésekkel nincs gond szerintem. A küzdőterem és 

az öltöző között a diletációs csíkot nem szabályszerűen alakították ki. Annak a repedésnek ott 

kell lenni, az mindig ott lesz. A külső repedések elgondolkodtatóak. Külső hőszigetelés van, 

viszont dryvit háló nincs benne, illetve van, csak nincs átkötése. A villámhárítót gyakorlatilag 

„belefalazták” a hőszigetelő részbe. Esztétikai problémát jelent. Mindig is mozogni fog ez az 

épület a szerkezete miatt. Nem lesz gond, mert az alap a terv szerint készült, ezt mondta a 

statikus. Arra várunk, hogy ezek a repedések tovább repednek-e, vagy nem. Nem olyan 

probléma van, hogy ettől használhatatlanná vált az épület.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a civil szervezeteknek kiutalásra kerültek a 

támogatások és még 4 M Ft a sportöltöző felújítására. Az adósság keletkeztető ügyleteknek az 

intézése folyamatban van, december 10-ig kell adatokat szolgáltatni, illetve igényt benyújtani. 

A KDV-nek a részvények átadásra kerültek.  

Érkezett egy megkeresés részvények eladásával kapcsolatban. A Bio Pannónia részvényeit 

vásárolná meg a Dunanet Kft. A KDV Zrt-ben lévőknek elővásárlási joguk van. gondolom az 

elsőbbségi jogunkkal nem kívánunk élni.  



 6 

Megkaptuk a korlátlift jövő évi karbantartására vonatkozó ajánlatot. A Marton Szakértő Kft. 

47.760 Ft+ÁFA összegért vizsgálja be. Ez a szerződés megköthető. Kötelező a vizsgálat, mert 

másképp nem üzemeltethető a korlátlift. Egyetért a Képviselő-testület a szerződés 

megkötésével? 

 

A Képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett a szerződés megkötésével a Marton 

Szakértő Kft-vel a korlátlift karbantartására vonatkozóan.  

 

Az előző testületi ülésen arról döntöttünk, hogy rendeljük meg a Hantosi út 9. sz. alatti 

Kézműves Háznak a tervezését. Az ajánlat 340 E Ft+ÁFA, ebből a meglévő épület felmérése 

150 E Ft+ÁFA, a tervdokumentáció elkészítése 100 E Ft+ÁFA, a költségvetés készítése pedig 

90 E Ft+ÁFA. A pályázatírási költség 75 E Ft+ÁFA lesz. Az MVH építési 

normagyűjteménye alapján 30 M Ft feletti összegre jött ki a felújítás költsége. Építési 

engedélyt nem kapnánk, mert nagyobb lenne a beépítési terület, mint ami a szabályozási 

tervben szerepel. Ezért a folyosónál nem lesz a fém vázszerkezet lebontva, hanem 

esztétikusabbá lesz téve. Így nem építési engedély köteles. Azokra a munkákra, kemence, 

padok, táblák készítésére két árajánlatot kellett kérni, amelyek nincsenek bent a 

normagyűjteményben. Megkötésre kerültek az Együttműködési megállapodások.  

A pályázathoz szükséges olyan határozat, amelyben összegszerűen szerepel a költség. Aki 

egyetért azzal, hogy a pályázat nettó költsége 26.575.000 Ft, bruttó költsége 33.750.250 Ft.  

A Képviselő-testület a nettó támogatási összeg feletti 1.575.000 Ft költséget, valamint a 

7.175.250 Ft ÁFA-t a 2013. évi költségvetésében, a saját bevételek előirányzat terhére 

biztosítja, a projekt megvalósítását vállalja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

120/2012 (XI. 22.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

EMVA pályázat benyújtásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt 

be a Vidékfejlesztési Minisztérium 102/2012. (X.1.) sz. rendeletével 

meghirdetett Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

falumegújításra- és fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével igénybe vehető támogatás elnyerésére „Sárosdi Kézműves 

Közösségi Épület” kialakítása című (2433 Sárosd, Hantosi út 9., 863 hrsz.) 

projekthez. 

 A pályázat nettó költsége 26.575.000 Ft, bruttó költsége 33.750.250 Ft. 

 A Képviselő-testület a nettó támogatási összeg feletti 1.575.000 Ft költséget, 

valamint a 7.175.250 Ft ÁFA-t a 2013. évi költségvetésében, a saját bevételek 

előirányzat terhére biztosítja, a projekt megvalósítását vállalja. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció 

aláírására, a pályázat benyújtására. 

 

 Határidő: 2012. november 30. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: az iskola kéri a meghibásodott lift üzemeltetési és 

javítási munkálatainak elvégeztetését. Megküldték a Miskolc-lift Kft. árajánlatát is. 

Szeptember 1-jén vette át az iskolát a Baptista Szeretetszolgálat, és ez a felülvizsgálat már 

korábban történt. Jó lenne, ha nem tárgyak szállítására használná az iskola a liftet. A javítási 

költsége 100 E Ft körüli összeg.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: legyen megrendelve a lift javítása. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki azzal egyetért, hogy az iskola megrendelheti a 

lift javítását, a költséget az önkormányzat biztosítja. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

121/2012 (XI. 22.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Általános iskolai felvonó javításáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az 

Általános Iskola Igazgatóját, hogy az intézményben működő felvonó hibáinak 

megszűntetését a Miskolc-lift Kft-től (3527 Miskolc, József u. 1.), valamint a 

Metim Kft.-től (8000 Székesfehérvár, Sárosi u. 9/a) rendelje meg.  

A szünetmentes tápegységet és a munkadíjat, mindösszesen bruttó 49.873 Ft, 

valamint a biztonsági üveg cseréjét bruttó 32.179 Ft az Önkormányzat 2012. 

évi költségvetésének általános tartalék előirányzat terhére biztosítja.  

 

 Határidő:munka megrendelésre azonnal 

 Felelős: munka megrendelésére Intézményvezető 

     Költségek utalása Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az idei startmunka program beszámolási határideje 

november 30. A 2013. évi startmunkát meg kell beszélni majd az aktuális ügyeknél.  

December 1-től szabadságon leszek. December végétől igénybe kívánom venni a 

nyugdíjazásomat. A lemondást időben be fogom nyújtani.  

December 17-ig kell a testületnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokról 

dönteni. 

A hiánypótlásokat elküldtük az MVH-nak a Sárosd Napok pályázat kifizetési kérelméhez.  

Kovács Tibor Orbán el fog jönni az ülésre a Sárosd, Bem u. 26. sz. alatti lakóház tetőjavítás 

ügyében. 
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December 15-ig felül kell vizsgálni az orvosokkal, a Sospito Kft-vel, kötött ellátási 

szerződést. Gyakorlatilag új szerződést kell kötni. Arra kérem a Jegyző Asszonyt és a 

Pénzügyi Bizottságot, hogy tárgyalják meg. Nyáron, amikor a fogászat módosította a 

működési engedélyét, akkor már ezeknek a szempontoknak megfelelően lett kötve a 

szerződés. Viszont nincs meg a melléklete, a fogorvossal meg erről kell tárgyalni.  

Tájékoztatásul kaptátok meg a KDV Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. 

évi díjjavaslatát. A testületnek tárgyalni kell majd a Vertikál Zrt-vel, de ezek mentén történik 

a tárgyalás. Az egyedül álló idősek esetében olyan szerződést kellene majd a Vertikál Zrt-vel 

kötni, hogy nekik a 80 l-es edényzetet kelljen fizetni. Nem igazán lesz az önkormányzatnak 

arra lehetősége, hogy bárkinek is átvállalja a szemétszállítási díját. 

 

Takács Istvánné képviselő: aki 80 l edényzetet szeretne, annak legyen lehetősége rá. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: mindegy, hogy mekkora kukát tesz ki, ha a 

szerződése nem arra vonatkozik, akkor nem azt fizeti. Kukát nem fog adni a Vertikál Zrt., azt 

meg kell vásárolni. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: megfizetjük mi a szemétszállítási díjat, csak akkor mérjék 

le az elszállított szemetet. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nincs egyelőre olyan berendezés, ami le tudná 

mérni. A pályázatban, ami be van adva benne van, hogy milyen mértékben kell megemelni a 

díjakat, 650 Ft-ig lehet emelni. Kötelezettsége van Magyarországnak arra, hogy mennyi 

hulladékot fog újrahasznosítani, elégetni, stb. Várpalota gyakorlatilag tönkretette ezt a 

pályázatot azzal, hogy olyan határozatot hoztak, hogy ott nem épülhet fel a szemétégető. Nem 

találtak másik helyet, ezért nem tudták beletenni a pályázatba. Most viszont már nagyon 

sokan jeleznek, hogy jó lenne, ha náluk lenne a szemétégető. Ugyanis olyan kivitelezést kell 

biztosítani, ami nem fogja a környezetet rombolni, viszont esetleg az a település olcsóbban 

fog pl. távfűtéshez jutni. 

 

Egyetért-e azzal a testület, hogy az ülés elején elhangzott tájékoztató alapján bízzuk meg az 

Optimális Biztosítási Portfoliót az önkormányzat biztosításainak áttekintésével, ajánlatok 

kérésével. 

 

 

A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett az Optimális Biztosítási Portfolió 

megbízásával. 

 

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata a tájékoztatóval és a beszámolóval 

kapcsolatban? Nincs. Aki a tájékoztatót a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

122/2012 (XI. 22.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatóról és a lejárt határidejű 

határozatokról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két 

ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  

 

 

2. 

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének III. negyedévi 

végrehajtásáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetés 

III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót. Átadom a szót a bizottság elnökének. 

 

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra javasolja a 

beszámolót a testületnek. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nagyjából időarányosan állunk. Ahol eltérések 

mutatkoznak az részben a Start Munkaprogram miatt van. Június 30-ig a dologi részét el 

kellett volna költeni, de nálunk nem nagy értékű eszközök vásárlása volt, hanem hulladék 

elszállítása, sóder, cement beszerzése, ezért inkább folyamatos volt. A beszámolóval 

kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki elfogadja a 2012. III. 

negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

123/2012 (XI. 22.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

és intézményei 2012. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról 

szóló beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal- elfogadja. 
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3. 

A 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendelet 

megvitatása, elfogadása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: 2013. évre vonatkozóan jövő év februárban vagy 

márciusban lesz költségvetése az önkormányzatnak, ezért amíg nincs költségvetés, akkor az 

átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alkotása szükséges a község folyamatos működtetése 

miatt. 

A képviselő-testület minősített többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

13/2012.(XI.23.) önkormányzati rendelete 

 

A 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. 

2013. évi költségvetési koncepció 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az elmúlt 8 évben még ilyen koncepciót nem 

nyújtottunk be, amiben gyakorlatilag nincsenek számszaki dolgok. Felesleges elmondani, 

amit leírtunk, hogy miért nincsenek számszaki dolgok. Egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz 

január 1-től. Amikor lesznek pontos adatok, akkor lehet nekiállni a munkának. Ami a 6. 

oldalon fel van sorolva, azt ajánlom figyelmébe a testületnek. A tervezésnél csak a tényekre 

szorítkozunk, hiszen nem lesz másra pénz, csak az önkormányzat kötelező feladatira. Felül 

kell vizsgálni azokat a dolgokat, amelyek az önkormányzati törvény szerint nem tartoznak a 

kötelező feladatok közé, és le kell mondani azokról a feladatokról. Természetesen a Pénzügyi 

Bizottságnak lesz inkább feladata, hogy átnézze akár a lakbéreknél adott kedvezményeket, 

illetve át kell nézni, hogy van-e még a szociális rendeletben olyan, amit esetleg változtatni 

kell. A civil szervezetek támogatása meggondolandó, mert nem tartozik a kötelező feladatok 

közé. Ha saját bevételeiből fedezni tudja a támogatást az önkormányzat, akkor lehet. 

Javasolnám, hogy a következő testületi ülésen kapják meg az önkormányzati törvénynek azt a 

részét a képviselők, ami leírja, hogy melyek a kötelező feladatai az önkormányzatnak. 

 

A költségvetési koncepcióval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 

Nincs. Aki elfogadja a 2013. évi költségvetési koncepciót, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

124/2012 (XI. 22.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési koncepciójára 

vonatkozó előterjesztést elfogadja. 

 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs távozott az ülésről. 

 

 

 

5. 

Aktuális ügyek 

 

A./ Tájékoztatás az EMVA pályázatról 

B./ Tájékoztatás a tornaterem garanciális bejárásáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az EMVA pályázatot és a tornaterem garanciális 

bejárását megtárgyaltuk az 1. napirendi pontnál. Ma volt egy tájékoztató a Munkaügyi 

Központban a 2013. évi startmunka programról. Megmaradt a heti bérfizetés és készpénzben 

kell minden közmunkást kifizetni. Ha 30 főnél többet foglalkoztatunk, akkor fel lehet venni 

egy adminisztratív főt. 10 fő után egy fő munkavezetőt is lehet kérni, és nem előírás, hogy 

valamilyen szakembernek kell lenni. A mezőgazdasági termelés projektnél hatástanulmányt 

kell készíteni arról, hogy milyen hasznos tevékenység keletkezik. Ajánlották, hogy kössenek 

az önkormányzatok biztosítást aszályra stb. Hektáronként 2-4 fő alkalmazását lehet 

betervezni. Ebbe a projektbe lehet betenni nagyobb érétkű eszközök beszerzését, a többi 

projekt a szociális területhez tartozik, oda nem lehet az ágaprító megvásárlását betervezni. 

Növényvédelmi szakembert kell alkalmazni, a bérét le lehet kérni. Neki kell megmondani, 

hogy mikor mit kell permetezni, amiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Van állásidő, ha esős idő 

van arra az időre az FHT egy napra jutó összegét kell kifizetni, ez mindenkire vonatkozik. 

Jegyző Asszonnyal úgy gondoltuk, hogy a mezőgazdasági termelés projektet nem kellene 

beadni. Helyette a csapadékvíz elvezetést kellene beadni. A temető karbantartására nem lehet 

projektet beadni, a többi projektbe kell beépíteni. December 1-től biztos, hogy nem fog 

indulni téli közfoglalkoztatás. A hagyományos közfoglalkoztatás keretében, lehet, hogy lesz 

lehetőség téli közfoglalkoztatásra, ez november 30-ig eldől. A végleges projekt adatlapokat 

nem november 28-ig, hanem 29-gi lehet benyújtani, és nem november 30-án lesz a 

szerződések aláírása, hanem december 6-án.  

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: azt a projektet adjuk be, aminek van realitás 

alapja. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: az árkok karbantartását adjuk be, mert az idén erre 

nem adtunk be projektet, a mezőgazdasági termelés projektet pedig hagyjuk ki. Beadásra 

kerülne még a korábban kiküldött projektek, a téli közfoglalkoztatás, a közúthálózat 

karbantartása, a mezőgazdasági utak karbantartása, és az illegális hulladéklerakók 

felszámolása. Egyetért ezzel a Képviselő-testület? 

 

A Képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett az ismertetett projektek benyújtásával 

a 2013. évi Start Munkaprogramhoz. 

 

Arról is kellene majd a testületeknek dönteni, hogy mi legyen a társulásokkal. A Kistérségi 

Társulásnak nem lesz külön munkaszervezete január 1-től. Kérdés, hogy továbbra is 

fenntarthatják-e a társulást az önkormányzatok, illetve azokat a feladatokat, amelyeket abban 

látnak el. Pénz nem lesz rá, de együtt hátha olcsóbban lehet feladatokat ellátni. Viszont ha 

júniusig nem döntenek róla, akkor megszűnik a társulás. Hátrányos helyzetű az abai kistérség, 

ha a besoroláson nem változtatnak. Holnap lesz egy megbeszélés ezzel kapcsolatban Pintérné 

Dr. Szekerczés Annával. 5 település a társulást fenn akarja tartani, a többiről nem tudjuk. 

Január 1-től angol, német nyelv és számítástechnikai tanfolyam indul egy pályázat keretében. 

Az a feltétele a részvételnek, hogy az illető nem tanul sehol sem. A Művelődési Házban és az 

iskolában lenne a tanfolyam és várhatóan 1800 Ft-ot kell fizetni. 90 órásak a tanfolyamok és 

egy héten négy óra lesz, tehát fél évvel kell számolni. 9 óránál többet nem lehet hiányozni. 

Az ÁNTSZ megkeresett bennünket Mintamenza Programmal kapcsolatban. Ennek az a 

lényege, hogy helyben termelt jó minőségű alapanyagokból készüljenek az ételek, sok legyen 

a rosttartalom, sok gyümölcsöt adjanak a menzán. Töltsük ki és küldjük el az adatlapot. 

Ismét a K.I.P. Kft-el fogunk szerződést kötni a téli hótolásra. 

Kiss Zsanett Sárosd, Zrínyi utcai lakosnak egy kicsit bővebben válaszoltam, mint ami a 

jegyzőkönyvben szerepelt. Az önkormányzatnak nincs anyagi forrása, és pályázati lehetőség 

sem volt útfelújításra. Felmértük az utakat 2011-ben és ahogy lesz pénzünk, akkor abban a 

felállított sorrendben fogjuk az útfelújításokat elvégezni. A falu többi részén is, ahol nincs 

lakóház, nincs közvilágítás. Egy közvilágítási lámpát meg kell terveztetni, engedélyt kell 

kérni a hatóságoktól, utána lehet kiépíteni. A testület a későbbiekben, amikor lehetősége lesz 

rá, foglalkozik vele. 

A Sárosdi Kempo Egyesület megkeresésére azt tudom mondani, hogy a helyi civil 

szervezeteknek június 15-ig kellett beadni a pályázatot a támogatásra. Ha az önkormányzat 

kiírja jövőre is a pályázatot, akkor pályázhatnak a kemposok is. A törvény nem engedi meg, 

hogy most támogatást adjunk. El kell dönteni, hogy a tornateremnél szedünk terembérleti 

díjat, a Művelődési Házban pedig nem. A felnőttektől szedünk díjat, mert a gyerekeknek 

ingyenes a teremhasználat. Amikor a kemposok kezdtek, nekik sem kellett fizetni.  

Az Államháztartási törvény nem is engedi meg. 

 

Takács Istvánné képviselő: muszáj kérni terembérleti díjat? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: akkor a tornateremnél sem kell. Ki fogja fizetni azt, 

aki ott felügyel? Akkor hatályon kívül kell helyezni a terembérleti díjakról szóló határozatot.  

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a Sportclub télen a tornateremben tartja az 

edzéseket, és kifizetik az óradíjat. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: úgy hoztuk a határozatot, hogy az iskoláskorú korcsoportot 

engedjük be ingyen. Az U 19 csapatnál van iskolás és nem iskoláskorú, ők félárat fizetnek, a 

felnőtt pedig 5 E Ft-ot. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: ugyanígy van a Művelődési Házban is, csak ott 

2500 Ft a terembérleti díj. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: ha azt mondjuk, hogy nem kell terembérleti díjat fizetni, 

akkor sehol sem kell, ha igen, akkor mindenhol kell fizetni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ez így van, tavaly módosítottunk. A 2013. évi 

költségvetés tárgyalásánál vissza lehet erre térni. Az Államháztartási törvény szerint ingyen 

semmit nem adhatunk.  

 

Takács Istvánné képviselő: jövőre pedig, ha nem lehet támogatni a civil szervezeteket, akkor 

is meg kell találni a lehetőséget a támogatásra. Örüljünk annak, hogyha vannak, akik 

kezdeményeznek valamit. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: ha az önkormányzat nem fog tudni támogatatást adni, akkor 

egy másik alkalomkor bemutatót tartanak, lehet ezt tompítani. A fiatalt támogatja az 

önkormányzat, a felnőtt meg nyúljon bele a zsebébe. Ha nem kapunk olyan pénzeket, amivel 

támogathatjuk a civil szervezeteket, akkor végük lesz a szervezeteknek. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a kemposok havonta fizetnek az egyesületnek.  

A felnőttek a Művelődési Házban zuhanyoznak az edzés után. Ki üzemelteti a Művelődési 

Házat azon is kell gondolkodni.  

Válaszoljuk azt a Sárosdi Kempo Egyesületnek, hogy a helyi civil szervezeteknek június 15-

ig kellett beadni a pályázatot a támogatásra. Ha az önkormányzat kiírja jövőre is a pályázatot, 

akkor pályázhatnak a kemposok is. A 2013. évi költségvetés tárgyalásánál vissza lehet térni a 

terembérleti díjra. Egyetért a Képviselő-testület ezzel? 

 

A Képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett a Sárosdi Kempo Egyesület 

beadványára megfogalmazott válasszal. 

 

 

Kovács Tibor Orbán helyi lakos megérkezett az ülésre. 

 

 

Sárosdi lakosok beadványa 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: érkezett egy megkeresés a Sárosdi lakosok részéről 

a Perkátai utcát és a Hantosi utcát összekötő közzel, és a Perkátai utcai buszmegállóval 

kapcsolatban. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: mit tudunk kezdeni a problémával? 

 

Takács Istvánné képviselő: többször mentem azon az úton és nagyon rossz állapotban van, 

és nagyon sötét van, mert nincs ott közvilágítás. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: korábban a bizottság felmérte az utakat, és a szerint 

állított fel sorrendet, hogy hányan laknak az utcában. Ennek a köznek az útjavításához pénz 

kell. Zúzott kővel be lehet a kátyúkat teríteni. Közvilágítás éppen azért nincs ott, mert nem 

lakott része a településnek.  
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Zsigmondné Kovács Margit képviselő: az a válasz a megkeresésre, hogy majd a jövő évi 

költségvetésnél visszatérünk rá. 

 

Telek László képviselő: de nagyon sokan járnak arra. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: amikor a tükröspusztai út állapota miatt felmerült, 

hogy nem fog kimenni a távolsági busz, akkor is azt mondtuk, hogy nem tudunk aszfaltot 

tenni az útra. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: azt gondolom, hogy annyit tegyünk meg, hogy télre kővel 

kátyúzzuk be az utat. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a buszmegálló építési engedély köteles. 

 

Takács Istvánné képviselő: ha jövőre lesz rá keret, akkor egy járdát építhetnénk a közbe, és 

egy közvilágítási lámpát létesítenénk, akkor teljesen járható lenne az út. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: volt itt már több közvilágítási igény, azokat is át kellene 

tekinteni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a közvilágítás kötelező önkormányzati feladat. A 

levélben említett kamion tényleg ott parkol? 

 

Kovács Tibor Orbán helyi lakos, a Polgárőrség elnöke: ott csak pótkocsi szokott állni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: rendeljünk a közhöz egy kocsi követ, ami 70-80 E 

Ft körüli összeg. A Képviselő-testület egyetért ezzel? 

 

A Képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a Perkátai utcát és 

Hantosi utcát összekötő közút javításához vásároljanak egy teherautónyi követ. 

 

 

Kovács Orbánné tetőjavítással kapcsolatos beadványa 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta Kovács Orbánné 

Sárosd, Bem u. 26. sz. alatti lakos tetőjavításával kapcsolatos beadványát. Átadom a szót a 

bizottság elnökének. 

 

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottsági ülésen volt egy olyan 

javaslat, hogy ennek az öreg palatetőnek a javítását lehet ún. zsindelybefedéses módszerrel 

javítani, ennek költségét fele-fele arányban be tudja vállalni az önkormányzat.  

 

Kovács Tibor Orbán helyi lakos: az elmúlt 30 évben voltak viták. A palatetőnek nincs 

igazából problémája. Az utolsó javítás 2008-ban volt. A tető két szélénél semmi gond, 

probléma. 20-50 db között van a hibás pala száma. 200 E Ft lenne a javítás, a tetőszék 

aláácsolása kellene. Le kellene mosatni az egészet. Egyszerűbb és olcsóbb lenne javítani a 

tetőt. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: csak akkor azt rendszeresen javítani kell éveken 

keresztül, ha a befedés megtörténik, akkor nem kell javítani, mert nem törik a pala. 
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Mrázik Sándor alpolgármester: nem akarjuk 4 évente javítani a tetőt. Egy hosszú távú 

megoldásban kellene gondolkozni. A Pénzügyi Bizottság ülésén ez hangzott el. A tető hátsó 

része a problémás. Ha a családnak megfelel egy ilyen jellegű megoldás, akkor az 

anyagköltség 50 %-át fedezi az önkormányzat. 

 

Kovács Tibor Orbán helyi lakos: állom a másik felét. 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: és a munkadíj? 

 

Kovács Tibor Orbán helyi lakos: az is fele-fele. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: ahol gyerek van, ott a labda biztos, hogy kimehet. Egy 

hosszú távú megoldást kellene találni, ami a családnak is megfelelő. 

 

Kovács Tibor Orbán helyi lakos: én ezt így elfogadom. Semmi extrát nem kérek rá, csak 

egy normál minőségű zsindelyt, amire azt mondják, hogy jó. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: és amíg garancia van a zsindelyre, addig igénnyel nem 

élnek az önkormányzat fele. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: egyetért a Képviselő-testület azzal, hogy az érintett 

tetőrész zsindelyezési költségének az 50 %-át fedezi az önkormányzat. 

 

A képviselő-testület 7 igennel egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a Sárosd, Bem u. 26. sz. 

alatti lakóház érintett tetőrészének zsindelyezési költségének az 50 %-át fedezi az 

önkormányzat.  

A költségek ismeretében a Képviselő-testület határozattal való döntés miatt a témára 

visszatér. 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 

ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára dr. Hanák Mária 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

Takács Istvánné Véningerné Bognár Krisztina 

 hitelesítő hitelesítő 


