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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  február  14-én
tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:
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

Az ülés megnyitása

Mrázik Sándor alpolgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom,
hogy  a  képviselő-testület  határozatképes.  A  meghívóban  szereplő  napirenden  kívül  van-e
valakinek egyéb javaslata?

Takács Istvánné képviselő: szeretnék szót kérni a Családsegítő Szolgálattal munkahelyekkel
kapcsolatban történt megbeszélés miatt, valamint a füzessel kapcsolatban.

Mrázik Sándor alpolgármester:  az aktuális ügyekben szeretnék egy határozati  javaslattal
élni,  valamint  az  elmúlt  héten  több  megkeresés  is  érkezett,  amiről  majd  beszélni  kell.
Szavazásra teszem fel a napirendi pontokat az elhangzottakkal kiegészítve.

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

Napirendi pontok:

1./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamit tájékoztató a két ülés között
eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról.

2./ Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

3./ Gyermekétkeztetési feladatok ellátásának megtárgyalása.

4./ Aktuális ügyek
A./ Dunaújváros Vízi Társulat anyagi támogatásának megvitatása.
B./ MLSZ Pályaépítési Programjában való részvétel megvitatása.
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C./ Sárosdi Kempo SE kérelmének megvitatása.
D./ Sárosdi Horgászegyesület kérelmének megvitatása.

5./ Sárosdért Emlékérmek odaítélése. (zárt ülés)

6./ Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztása. (zárt ülés)

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)

Mrázik Sándor alpolgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Zsigmondné Kovács Margit és
Véningerné Bognár Krisztina képviselő-testületi tagokat javasolom. 

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

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

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról

Mrázik  Sándor  alpolgármester: kérem  Jegyző  Asszonyt,  hogy  a  lejárt  határidejű
határozatokról tájékoztassa a képviselőket.

Dr.  Hanák  Mária  jegyző: az  OTP  Bank  Nyrt.  bankszámlaszerződés  módosítására  tett
javaslatával  kapcsolatos  döntésről  a  bank  tájékoztatása  megtörtént.  A  számlavezetés
megpályáztatása  megtörtént,  az  erről  szóló  határozat  megküldésre  került  a  határozatban
megjelölt  pénzintézeteknek.  A  szennyvízközmű-vagyon  vagyonkezelésbe  adásáról  szóló
döntésről a szabadegyházi polgármestert tájékoztattuk. A Novi-Com Kft-vel a Hantosi u. 9.
sz.  alatti  irodahelyiségre  a  bérleti  szerződés  megkötése  megtörtént.  A  praxisjoggal
kapcsolatos határozatot még nem küldtük el az ÁNTSZ-nek. Ezt pótolni fogjuk. A seregélyesi
iskolát  tájékoztattuk  arról,  hogy  a  nemzetközi  tollaslabda  verseny  mérkőzéseire
térítésmentesen igénybe vehetik a tornatermet. A településgondnoki pályázat kiírásra került.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  Sárbogárd  és  Vidéke  Takarékszövetkezet  vezérkara
tiszteletét  tette.  Örömmel  vették  a  megkeresésünket  a  számlavezetéssel  kapcsolatban.  
Az ajánlatukat még nem küldték meg. A Takarékszövetkezet előtti járda és parkoló ügye is
szóba  került.  Nyáron  volt  egy  bejárás,  amelyen  a  Közútkezelő  Zrt.  is  részt  vett.  
Az önkormányzat által bevállalt munkát a testület tudomásul vette. A Közútkezelő Zrt-nek az
volt a kérése, hogy a kialakítandó parkoló, járda, illetve esetleg egy bankautomata kihelyezése
miatt rendezésre kerülő területnek a csapadékvíz elvezetésében vegyünk részt. Erről döntött a
testület, és a megbeszélésen megerősítettem, hogy ezt ugyanúgy fenntartjuk. 
Egy  katasztrófavédelmi  értekezleten  vettem  részt.  Ott  elhangzott,  hogy  majd  fogják
ellenőrizni a veszélyes fákat és az árokrendszert. Van egy tervezetünk a polgári védelemmel
kapcsolatban, ez átdolgozásra fog kerülni.

Telek László képviselő megérkezett.

A feladattal kapcsolatos tervet aktualizálni kell. Ebben elsősorban a képviselő-testület tagjai
érintettek. 
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Február 5-én a tornateremnek volt egy ismételt garanciális bejárása. Az előző bejárás óta a
kivitelező  cég  részéről  a  műszaki  vezető  már  nem dolgozik  a  cégnél.  Ezért  aki  a  helyét
betöltötte egy ismételt bejárást kért. A jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy április 24-ig ha
nem  kezdi  meg  a  kivitelező  a  garanciális  hibák  javítását,  akkor  az  önkormányzat  a
visszatartott összeg erejéig elvégezteti a munkákat. A kivitelező cég pedig nem tarthat igényt
erre a visszatartott összegre. A szakemberek véleménye szerint ezek a hibák javíthatók ebből
az összegből. 
A Dunaújvárosi Vízi Társulat kéri, hogy az idei évben biztosítsuk a 2012. évi befizetéssel
egyező forrást a vízgazdálkodási feladatok ellátására. Törvényben le van szabályozva, hogy
nekünk  kellene  karbantartani  a  több  km  árkot,  vagy  pedig  megbízhatjuk  vele  a  Vízi
Társulatot.  A víziközmű hozzájárulás tavaly megszűnt,  nincs miből megoldani  a feladatot.
Törvényi  előírás,  hogy  azok  a  vízfolyások  maradhatnak  vízi  társulati  üzemeltetésben,
amelyekre  a  Vízi  Társulat  és  a  vízfolyás  tulajdonosa  üzemeltetői  szerződést  köt.  Tavaly
megkötöttük az üzemeltetői szerződést, ami a kanálisba folyó árkokra vonatkozik, valamint
450.850 Ft hozzájárulást fizettünk. Az erre a területre meghatározott munkát el is végezte a
Vízi Társulat ezért az összegért. Az idei költségvetésünkbe ez az összeg be van tervezve, és 
3 fő sárosdi személyt 4 hónapig 8 órában közmunkásként tudnánk foglalkoztatni úgy, hogy a
Vízi  Társulat  fizetné  a  bérüket  ebből  a  hozzájárulásból.  Azt  kéri  a  Társulat,  hogy  a
közmunkások  munkáját  ellenőrizzük.  Ezzel  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése,
véleménye,  javaslata?  Nincs.  Aki  az  elhangzottakkal  egyetért,  valamint  a  megállapodás
aláírására felhatalmazza az alpolgármestert, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2013 (II. 14.) számú

H a t á r o z a t a

megállapodás kötéséről a Dunaújvárosi Vízi Társulattal

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  határozat
mellékletét  képező  tartalommal  üzemeltetői  szerződést  köt  a  Dunaújvárosi
Vízi  Társulattal  (2400 Dunaújváros,  Papírgyári  út  30.)  a  vízgazdálkodásról
szóló  2009.  évi  CXLIV.  tv.  szerint  a  Vízi  Társulat   működési  területén  a
társulat  körébe  tartozó  önkormányzati  tulajdonú  közcélú  vizek  és
vízilétesítmények üzemeltetésére.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester
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Mrázik Sándor alpolgármester: február 7-én a Munkaügyi  Központban jártunk a Jegyző
Asszonnyal  az  idei  Startmunka  programmal  kapcsolatos  értekezleten.  A  novemberben
meghirdetett 8 hónapos, 8 órás Startmunka 5 hónapra és 6 órás foglalkoztatásra csökkent.  
A projekteket a kollégák átdolgozták. 
Az új településgondnok február 8-án elkezdte a betanulási időt, és február 18-tól felvételre
kerül.  Az eddigi  településgondnokot  megbíztuk  a  kisteherautó  használatával  és  az  otthoni
tárolásával. Az új településgondnoknak is adunk erre megbízást. 
Február 11-én feljelentést tettünk a Sárbogárdi Rendőrkapitányságnál, a Kert utca- Öreg utca
találkozásánál lévő akácosból 100 db 10 cm átmérőjű akácfa kivágása és eltulajdonítása miatt.
Február  11-én  a  seregélyesi  Polgármester  Úrral  tárgyaltunk,  többek  között  a  szociális
feladatok ellátásáról is.
A következő nap volt egy bejárás a tükröspusztai ivóvíz ellátással kapcsolatban, amelyen a
tervező  mérnök,  a  Tükröspusztán  lévő  Kft.  egyik  képviselője,  a  Fejérvíz  Zrt.,  én  és  a
településgondnok vettünk részt. Ahhoz, hogy a lakásokhoz a vízbekötés mennyibe kerülne,
tudni kellene a költségvetését. Erre kértem a Fejérvíz Zrt-től ajánlatot. Ezt meg is küldték,
277.000 Ft+ÁFA összegre adtak tervezési ajánlatot. Plusz két vízbekötés lenne még, mert a
Mezőfalvai Mg-nek van ott egy komlószárítója, illetve mögötte van egy lakás is. A vízhálózat
kiépítésére 4,6 M Ft-ot kalkulált a Fejérvíz Zrt., és ebbe nincs benne annak a földmunkának a
költsége, amelyben a kinti vállalkozó tud segíteni. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?

Telek László képviselő: a  geodéziai  bemérést,  amikor  elkészült  a vezeték csinálják meg,
mert kell a használatbavételi engedélyhez.

Takács Istvánné képviselő: a kalkulált összegből megvalósítható a beruházás?

Mrázik Sándor alpolgármester: 10 M Ft-tal számolok.

Telek László képviselő: a földmunka megvan 3 M Ft-ból.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: az ottani vállalkozó vállalta a földmunkát?

Telek László képviselő: nem. Van hozzá munkagépe, amit a rendelkezésünkre bocsát.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ha ő a földmunkát bevállalja, az nekünk jó.

Mrázik Sándor alpolgármester: a tervező kiszámolja nekünk a földmunkának a költségét.
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki a Fejérvíz Zrt.
tükröspusztai  ivóvízhálózat  kiépítésére  vonatkozó  277.000  Ft+ÁFA  tervezési  ajánlatát
elfogadja, és hozzájárul a munka megrendeléséhez, kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

25/2013 (II. 14.) számú

H a t á r o z a t a

tükröspusztai ivóvízellátáshoz hálózat kiépítésére vonatkozó tervek elkészítéséről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Sárosd,
Tükrüspuszta ivóvízzel való ellátásának érdekében a Fejérvíz Zrt-től kapott
árajánlat  szerint  megrendeli  a  hálózat  kiépítésére  vonatkozó  tervek
elkészítését. A tervezési költség 277.000 Ft+ áfa, mely összeget a Képviselő-
testület a 2013. évi költségvetésében biztosít.
Felhatalmazza az Alpolgármestert a megrendelő elküldésére.

Határidő: azonnal 
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Mrázik Sándor alpolgármester: a téli közmunka programban részt vevők közül egy főnek
13  nap  hiányzik  ahhoz,  hogy  álláskeresési  támogatásban  részesüljön.  Tudnánk  őt  érdemi
munkával foglalkoztatni. Ez bruttó 62 E Ft lenne járulékkal együtt. 
Ma  a  Munkaügyi  Központ  2012.  évi  közmunka  program  beszámolóján  vettünk  részt.  
A  résztvevő  polgármesterek  elmondták  a  véleményüket  a  Startmunka  program
csökkentéséről. A Kormánymegbízott Úr azt nyilatkozta, hogy lehet, hogy visszaállítják a  
8 órás foglalkoztatást. Beszámoltak a kirendeltségek a közmunkaprogramról, amely nagyon
eredményes volt. Én úgy gondolom, hogy a mostani már nem lesz ilyen, mert gyakorlatilag
csak  kézi  munkáról  van  szó.  A  Munkaügyi  Központ  kéri  az  önkormányzatoktól  a
„hagyományos” közfoglalkoztatása vonatkozó igényeket is.
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 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2013 (II. 14.) számú

H a t á r o z a t a

A két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatóról és a lejárt határidejű
határozatokról
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Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  két
ülés  között  végzett  munkáról  szóló  tájékoztatót  és  a  lejárt  határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

2.
Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Mrázik  Sándor alpolgármester: kérem a Pénzügyi  Bizottság  elnökét,  hogy ismertesse  a
bizottság erre vonatkozó javaslatát.

Végh  László  képviselő,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke: voltak  olyan  nem várt  bevételek
kiegészítésképpen, amelyet be kellett építeni. Ezek a bevételi és a kiadási oldalon ugyanúgy
megjelentek. A bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a 2012. évi költségvetési rendelet
módosítását.

Mrázik Sándor alpolgármester: aki a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja
az előterjesztés szerint, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület minősített többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi rendeletet alkotta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2013 (II. 15.) számú 

önkormányzati rendelete

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről
szóló 11/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2012.(II.28.)

önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

3.
Gyermekétkeztetési feladatok ellátásának megtárgyalása

Mrázik Sándor alpolgármester: megkérem Tar Károlyné gazd. főmunkatársat, hogy ezzel
kapcsolatban tájékoztasson bennünket.

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: megkeresett bennünket a Baptista Szeretetszolgálat, hogy
a gyermekétkeztetést, mint a konyhák fenntartója vegyük át, mert emelték a kedvezményes
étkezők részére leigényelhető összeget. Ezt január 1.-től visszamenőleg megoldani javasolják.
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A nem állami fenntartású intézmények állami normatívája később kerül kifizetésre, és eddig is
ugyanannyi volt a normatíva. A nem állami fenntartású intézményeknek ki fogják egészíteni
102  E  Ft-ra  ezt  a  normatívát.  Ha  úgy  döntene  a  testület,  hogy  januártól  visszaveszi  a
gyermekétkeztetési feladatot, akkor a 102 E Ft-ot nem tudnánk felhasználni visszamenőleg.
Az önkormányzati lemondást illetve igénylést júliusban lehet először módosítani, pluszként
leigényelni. Addig a kedvezményes étkezőkre az önkormányzatnak elő kellene finanszírozni.
Ez mintegy 1-1,5 M Ft egy hónapban. Pénzügyi szempontból semmiféleképpen nem látom
lehetőségét  annak,  hogy  az  eddig  betervezett  feladatok  mellett  4-6  M  Ft-ot  ha  csak
átmenetileg  is  előfinanszírozzon  az  önkormányzat.  Bizonyos  összegeket  december  31.-ig
cipelni kellene, mire megtérülne nekünk. Az én személyes véleményem az, hogy egy kézben
kellene  ezt  tartani,  amennyiben  nem,  pénzügyileg  csak  szeptembertől  látom  ezt
megvalósíthatónak.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: február  20-án  lesz  egy  egyeztetés  a  Baptista
Szeretetszolgálattal.  Az  lenne  jó,  ha  a  konyha  átkerülne  a  szolgálat  égisze  alá.  A  két
élelmezésvezető  által  elmondottak  elgondolkotatók.  Gyerekétkeztetésről  van  szó,  és  a
szakmai követelményeknek nem tudnak megfelelni, nem jönnek ki az összegből. Szerintem
megindokolta  Tar  Károlyné  gazd.  főmunkatárs,  hogy  miért  ne  vegyük  vissza  a
gyermekétkeztetéssel  kapcsolatos  feladatot,  be lehet  ezt  vállalni.  De azzal  kell  kalkulálni,
hogy 6-7 M Ft-ot  félre  kell  tenni,  és  ahhoz nem lehet  nyúlni,  ha  az intézményekbe nem
olvadnak be a konyhák. Javasolom, hogy köszönjük meg ezt a megkeresést, és térjünk vissza
erre  szeptemberben,  illetve  júliusban,  vagy ha más  információnk lesz.  Aki  ezzel  egyetért,
kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2013 (II. 14.) számú

H a t á r o z a t a

gyermekétkeztetési feladatok átvállalásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Baptista
Szeretetszolgálat  gyermekétkeztetési  feladatok  átvállalására  tett  javaslatát
jelen  helyzetben  támogatni  nem  tudja.  Amennyiben  a  kérdés  továbbra  is
napirenden marad, úgy a következő tanévre vonatkozóan dolgozzuk ki ennek
lehetőségét a normatíva igénylés szabályainak tükrében.
Felhívja  az  Alpolgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület  álláspontjáról  a
Baptista Szeretetszolgálatot a határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester
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4.
Aktuális ügyek

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  Dunaújváros  Vízi  Társulat  anyagi  támogatásával
kapcsolatban már döntöttünk.

B./ MLSZ Pályaépítési Programjában való részvétel megvitatása

Mrázik  Sándor  alpolgármester:  a  megkeresést  megkapta  az  iskola.  A  műfüves
pályaépítéshez  30  %  önerő  kell.  Erről  az  iskolának  kellene  először  gondolkodni.  
A kivitelezővel is lehetne egy megbeszélést tartani.

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő: ezt  a  pályát  tönkre  tudják-e  tenni,  hogyha
felügyelet nélkül bemennek és használják?

Mrázik Sándor alpolgármester: persze, hogy tönkre tudják tenni.  Ahogy egy épületet  is
tönkre tudnak tenni. 

Végh László képviselő: Szabadegyházán van egy ilyen pálya. Palánkkal van körbekerítve és
4 m magas hálóval. Nem lehet megközelíteni gyakorlatilag. Így aki oda bemegy, keményen el
lehet vele szemben járni.

Mrázik Sándor alpolgármester: minden kötelezettség nélkül beszéljünk egy kivitelezővel.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a terület bekerítése  fontos.

Takács Istvánné képviselő: javasolom, hogy érdeklődjünk utána ennek a programnak.

Végh  László  képviselő: a  beszélgetéssel  semmiféle  kötelezettség  nincs.  Járjuk  körbe  a
dolgot, és utána döntsünk.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: egyetért  azzal  a  Képviselő-testület,  hogy  járjuk  körbe,
milyen lehetőség van a pályaépítésre ebben a programban?

A  Képviselő-testület  6  igennel,  egyhangúlag  egyetértett  azzal,  hogy  az  MLSZ
Pályaépítési Programjával kapcsolatban további információt szereznek be.
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C./ Sárosdi Kempo SE kérelmének megvitatása

Mrázik  Sándor  alpolgármester:  a  Sárosdi  Kempo  SE  kéri,  hogy  az  április  20-án
megrendezésre  kerülő  országos  verseny  idejére  a  tornatermet  térítésmentesen  vehessék
igénybe.

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: támogassuk a kérelmet.

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő:  itt  is  fektessük  le  a  szabályokat.  Vállalja-e  a
testület,  hogy  aznap,  amikor  ez  a  verseny  van,  felügyeli  az  iskola  tornatermét,  hogy  ne
kerüljön  ez  nekünk  anyagi  költségbe.  Ezen  a  napon  van  az  iskola  aulájában  a  szkander
verseny is.

Takács Istvánné képviselő: javasolom, hogy vállaljuk be a felügyeletet a faluért. 

Mrázik Sándor alpolgármester:  mind a két javaslatot  el  tudjuk fogadni.  Ha nem tudjuk
megoldani  a  felügyeletet,  akkor  tudomásul  vesszük,  hogy  kifizetjük  a  díjat.  Aki  ezzel
egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2013 (II. 14.) számú

H a t á r o z a t a

tornaterem díjmentes rendelkezésre bocsátásáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosdi Kempo
Sportegyesület által szervezett kempo verseny lebonyolításához díjmentesen a
szervezők  rendelkezésére  bocsátja  a  tornatermet,  és  a  felügyelő  felmerülő
óradíját a testület átvállalja. 
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D./ Sárosdi Horgászegyesület kérelmének megvitatása.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  Horgászegyesülettel  történt  egy  megállapodás,  a
Képviselő-testület határozata alapján, amikor a horgásztavat alakították ki. Abban a 0205/3 és
0213/3 hrsz-ú területek kezelői jogát határozatlan időre biztosította az önkormányzat. Most az
egyesület  kéri,  a  0205/3b,  0213/3,  0218/6b  és  1188  hrsz-ú  területek  örökös  használatba
adását. Addig szeretnék a használatot, amíg a horgásztó üzemel.

Telek  László  képviselő: javasolom,  hogy  adjuk  örökös  használtba  a  területeket,  amíg  a
horgásztó üzemel.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: aki  egyetért  azzal,  hogy  a  Képviselő-testület  a  Sárosdi
Horgászegyesület használatába adja a tulajdonában lévő 0205/3b, 0213/3, 0218/6b és 1188
hrsz-ú területetek, amíg a horgásztó üzemel, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

29/2013 (II. 14.) számú

H a t á r o z a t a

Sárosdi Horgászegyesülettel kötött megállapodás módosításáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Sárosdi
Horgászegyesülettel kötött megállapodást a következők szerint módosítja: 
- a  Sárosd  Nagyközség  tulajdonában  lévő  0205/3b,  0213/3,  0218/6b  és

1188  hrsz-ú  területeket  mindaddig  használatba  adja,  míg  a  területen
horgásztavat üzemeltetnek.

Felhatalmazza  az  Alpolgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület  döntésének
megfelelően módosított megállapodást aláírja.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Mrázik Sándor alpolgármester: van egy szerződésünk az Emergency Service Kft-vel az
orvosi ügyeletre vonatkozóan. A Kft. arról tájékoztat bennünket, hogy a szerződés értelmében
január 1-től 5,2 %-kal emelkedik a szolgáltatás díja. 
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A  Jobbik  Magyarországért  Mozgalom  helyi  szervezetének  az  elnöke  egy  megkereséssel
fordult az önkormányzathoz. Szolidaritásunk jelképeként kéri a székely zászló kitűzését.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a kettő nagyon összemosódik.

Mrázik  Sándor  alpolgármester:  van  egy  kérelem,  amiről  kell  valamilyen  véleményt
alkotnunk.

Takács Istvánné képviselő:  a kint  élő magyarok mindig  magyarnak tekintették  magukat.
Megint burkolt és nyílt formában támadják az ottani magyarjainkat. Én tisztelem és becsülöm
őket, mert ők megtartották a magyarságukat. Támogatom a zászló kitűzését.

Mrázik Sándor alpolgármester: nekünk nincs székely zászlónk, be kell szerezni. Ha úgy
dönt  a  testület  és  zászlót  kell  rendelni,  akkor  a  hivatalnak  is  lenne  zászló  igénye.  
A  kérelemmel  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése,  véleménye,  javaslata?  Nincs.  Aki
egyetért azzal, hogy az önkormányzat a székely zászlót kitűzze a Polgármesteri Hivatalnál,
kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

4 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül
2 tartózkodással

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2013 (II. 14.) számú

H a t á r o z a t a

Székely zászló kitűzéséről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Jobbik  Helyi
Szervezete kérésének helyt adva, a kérésben foglaltakkal egyetértve a székely
zászló Polgármesteri Hivatal épületére történő kitűzése mellett döntött .
Felhívja a Jegyzőt, hogy a zászló megrendeléséről intézkedjen.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hanák Mária jegyző
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Mrázik Sándor alpolgármester: ma délután érkezett az iskola megkeresése. Március 9-én
25  éves  osztálytalálkozó  megszervezését  jelentették  be  az  iskolába.  Kérik,  hogy  az
osztálytalálkozó napján 16-24 óra között  igénybe  vehessék a  konyhát  tálalási  feladatokra,
mert az ételt úgy hozzák ide. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

31/2013 (II. 14.) számú

H a t á r o z a t a

iskolai konyha igénybevételéről

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
a  fenntartásában  lévő  konyhát  25  éves  osztálytalálkozó  szervezői  2013.
március 9. napján igénybe vehessék.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: március  18-23.  között  lesz  a  Farkas  Gyula  Napok.  
Az iskola kéri, hogy a dolgozók és a meghívott vendégek március 21-23. közötti időszakban a
konyha szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehessék, összesen 190 fő. Próbáltam beszélni az
Igazgató Asszonnyal, de nem értem el. Egy felnőtt ebéd 530 Ft-ba kerül. A gyerekétkezés,
ami tízórai és ebéd 344 Ft/fő.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: csütörtökön és pénteken csak ebédről  van szó,
amit az elmúlt években is támogatott a testület. 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: javasolom a kérelem támogatását.

Takács Istvánné képviselő: én is javasolom a támogatást.

Mrázik  Sándor  alpolgármester:  az  elmúlt  évekhez  mérten  ugyanúgy  támogassuk  a
kérelmet. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

32/2013 (II. 14.) számú

H a t á r o z a t a

iskolai konyha szolgáltatásainak ingyenes rendelkezésre bocsátásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2013.  március  18-23.
közötti  időszakban  a  Farkas  Gyula  Napokon  részt  vevő  dolgozók,  és  meghívott
vendégek  részére  a  fenntartásában  lévő  konyha  szolgáltatásait  ingyenesen
rendelkezésre bocsátja.
Felhívja  az  Alpolgármestert,  hogy  az  intézmény  Igazgatóját,  mint  kérelmezőt,  a
Képviselő-testület döntéséről a határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  Kézműves  Egyesületet  kéri,  hogy  a  testület  járuljon
hozzá, hogy Sárosdi Kézműves Egyesület néven működhessenek. Ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése,  véleménye,  javaslata? Nincs.  Szavazásra teszem fel,  hogy a Kézműves
Egyesület használhassa a Sárosd nevet.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

33/2013 (II. 14.) számú

H a t á r o z a t a

Kézműves Egyesület kérelméről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kézműves
Egyesület  kérelmének helyt  adva hozzájárul,  hogy az egyesület  a „Sárosd”
nevet használhassa.

A  Képviselő-testület  döntéséről  az  Kézműves  Egyesületet  a  határozat
megküldésével értesíti.

Határidő: a határozat megküldésére: 2013. február 28.
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester
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Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  törvényi  változások  miatt  az  egészségügyi
alapszerződéseket  módosítani  kell.  Ma nem tudunk róla  dönteni,  mert  a  Koroknai  Doktor
Úrék nem tudták átnézni. 

Kovács Orbánné Sárosd, Bem u. 26. sz. alatti lakosnak van egy tető felújítási ügye. Korábban
úgy döntött a testület, hogy az érintett tetőrész zsindelyezési költségének az 50 %-át fedezi az
önkormányzat. Több árajánlatot is kért Kovács Tibor a tetőjavításra. Holnapra egy időpontot
kért Kovács Tibor, nyilván ennek az átbeszélésére. Kb. 100 E Ft-ot tudunk elképzelni erre a
munkára, és a zsindely garanciális ideje alatt, de minimum 20 év, az önkormányzat felé nincs
igénye tetőjavításra.

Végh László képviselő: a zsindely anyagárát álljuk, ő meg oldja meg a munkadíjat.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: maximum  100  E  Ft-ig.  Ha  ez  nem  felel  meg  Kovács
Tibornak, akkor jöjjön el egy testületi ülésre és újra megtárgyaljuk.

A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a Sárosd, Bem u. 26.
sz. alatti családi ház tetőjavítását maximum 100 E Ft összegig biztosítják.

Takács Istvánné képviselő: a Családgondozóval történt beszélgetés során felmerült, hogy a
munkanélküliek  többségének  otthon  nincs  internet  hozzáférésük.  A  munkakeresés  során
önéletrajzot  kell  benyújtani,  amit  sokan nem is tudnak megszerkeszteni.  A családgondozó
segítene nekik, ha a könyvtárban lehetővé tesszük, hogy a munkahelyet kereső személyekkel
megírja az önéletrajzot számítógépen, és el is küldené. Ehhez kérném a támogatásotokat.

Mrázik Sándor alpolgármester: aki egyetért azzal, hogy a könyvtárban a családgondozó a
munkahelyet keresőknek számítógépen segítsen az önéletrajz megírásában és elküldésében,
kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2013 (II. 14.) számú

H a t á r o z a t a

Könyvtárban lévő számítógépek ingyenes használatáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
a  Családgondozó  az  állást  kereső  ügyfelek  részére  a  Nagyközségi
Könyvtárban  lévő  számítógépet  használva  önéletrajzot  készítsen.  
A számítógép használatát e célra ingyenesen biztosítja.
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Takács Istvánné képviselő: Kertész János jelezte, hogy Nagy Pálék járnak a füzesbe vesszőt
szedni. 

Mrázik Sándor alpolgármester: Kertész Jánosnak volt egy szerződése, megállapodása az
önkormányzattal, hogy a füzes karbantartásáért nem kell a vesszőért fizetnie. Ez a szerződés
lejárt,  illetve  egészségügyi  állapota  miatt  Kertész  János  nem hosszabbította  meg.  Viszont
Polgármester  Asszonnyal  volt  egy olyan hallgatólagos megegyezésük,  hogy Kertész János
figyel  a  füzesre.  Javasolom,  hogy Kertész  Jánossal  kössünk  egy szerződést,  hogy legyen
jogalapja szólni. Természetesen, ha olyan problémája van, jelezze az önkormányzat felé.

Telek László képviselő: január 31-én volt a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség határideje.
Ezt minden képviselő teljesítette.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  Művelődési  Bizottság  elnökével  beszélgettünk,  hogy
érdemes lenne egy idei évi eseménynaptárt felállítani. Javasolom, hogy a Képviselő-testület
bízza  meg  a  Művelődési  Bizottság  elnökét,  hogy a civil  szervezetekkel  egyeztetve  állítsa
össze az idei évi eseménynaptárt. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

35/2013 (II. 14.) számú

H a t á r o z a t a

eseménynaptár összeállításáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza
Kulturális és Sportbizottságot, hogy a civil szervezetekkel egyeztetve állítsa
össze az idei évi eseménynaptárt. 

Határidő: 2013. márciusi testületi ülés
Felelős: Véningerné Bognár Krisztina Bizottság Elnöke

Mrázik Sándor alpolgármester: az időközi polgármester választással kapcsolatban fognak
újságírók  érdeklődni.  Erről  a  Képviselő-testületnek  nem kellene  bármit  is  kommunikálni.
Egységesen elmondhatjuk,  hogy a polgármester  élt  a  törvény adta  lehetőséggel  és  elment
nyugdíjba, ezért időközi polgármester választás lesz.
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Mrázik Sándor alpolgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket: 
A  Képviselő-testület  a  Nagyközség  érdekében  kiemelkedő  teljesítményt  nyújtottaknak:
Koncz  Viktóriának,  Vinkler  Tamásnak,  Vinkler  Csabának,  Szalai  Lászlónak,  Juhász
Lászlónak a 2012. évi közéleti munkájuk elismeréseként Sárosdért Emlékérmet adományoz.
A Képviselő-testülete megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjait.

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

K.m.f.

Mrázik Sándor dr. Hanák Mária
alpolgármester jegyző

Zsigmondné Kovács Margit Véningerné Bognár Krisztina
hitelesítő hitelesítő
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