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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én 

17 órakor tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:Dunkl Gergely 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
Szarka Mihályné védőnő
Szigeti Szandra pályázó
Bozsoki József Sárosdi Tűzoltó Egyesület elnöke
Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető

Az ülés megnyitása

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

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: az aktuális ügyeknél szeretnék szót kérni az iskolai 
konyha  dolgozóinak  kérelmével,  és  edények  beszerzésével,  valamint  Zab  József  ügyével 
kapcsolatban.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő megérkezett.

Takács Istvánné képviselő: a jegyzőkönyvek tartalmával kapcsolatban szeretnék szót kérni.

Végh  László  képviselő,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke: az  aktuális  ügyekben  szeretném 
ismertetni a bizottság határozati javaslatát.

Dunkl  Gergely  polgármester: a  közbeszerzési  eljárásról  és  a  tornaterem  felügyeletéről 
kellene beszélnünk.

Mrázik  Sándor  alpolgármester:  a  térfigyelő  kamerarendszer  kiépítésére  benyújtott 
pályázatról szeretnék tájékoztatást kérni.

Dunkl Gergely polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontokat az elhangzottakkal 
kiegészítve.
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A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató védőnői pályázatról.

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

3./  Az  önkormányzat  és  intézményei  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2013  
(I. 18.) számú rendeletének módosítása.

4./  Beszámoló  az  önkormányzat  és  intézményei  2013.  I.  félévi  költségvetésének 
végrehajtásáról.

5./ Aktuális ügyek
A./ Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének megkeresése.
B./  Kiegyensúlyozott  Gyermekkorral  a  Sikeres  Felnőtté  Váláshoz  Közhasznú  Egyesület 
székhely bejegyzési kérelme.
C./ Sárosdi Tűzoltó Egyesület épületigényének megvitatása.
D./ Temetőben urnasírhely elhelyezésére urnaparcella kialakítása.
E./ Tájékoztató az I. számú háziorvosi körzetről.
F./ 2014. évi Startmunka tervezése.
G./ Önkormányzati utak kátyúzása.
H./ Iskolai konyha dolgozóinak kérelme.
I./ Scheffer Jánosné kérelmének megvitatás

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)

Dunkl Gergely polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor alpolgármestert és 
Telek László képviselő-testületi tagot javasolom. 

A  képviselő-testület  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyét  6  igennel,  1  tartózkodással 
elfogadta.

Dunkl Gergely polgármester: a védőnői pályázattal  kapcsolatos napirendi pontot vegyük 
elsőnek.  Meghívtam a pályázó  védőnőt  és  a  jelenlegi  védőnő is  itt  van.  Egyetért  ezzel  a 
testület?

A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett azzal, hogy az 1. napirendi pontban a 
pályázó védőnőt hallgassa meg és hozzon döntést a pályázattal kapcsolatosan.
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1.
Tájékoztató védőnői pályázatról

Dunkl Gergely polgármester: egy pályázat érkezett a védőnői állásra.

Szigeti Szandra pályázó: azért pályáztam, mert Sárosd van a legközelebb a lakóhelyemhez. 
Ha  felvennének,  akkor  Dunaújvárosba,  vagy  Sárosdra  költöznék.  Kezdőnek  számítok.  
A gyakorlatok nagyon tetszettek. Pár tanfolyamot még el szeretnék végezni, ami a védőnői 
munkával kapcsolatos. 

Dunkl Gergely polgármester: jelenleg még nincs kiadva a diplomája. Mikor kapja meg?

Szigeti  Szandra pályázó: szeptember 27-én vehetem át Pécsen, de kaptam egy igazolást, 
amelyen szerepel az a szám, amivel munkába lehet állni.

Szarka Mihályné védőnő: az aktuális méhnyakrák szűrő programban szeretne-e részt venni?

Szigeti Szandra pályázó: ha van rá lehetőség, igen.

Szarka Mihályné védőnő: jelenleg ingyenes a program. Én igazából szeretném kihagyni, és 
a fiatalságnak átadni ezt a lehetőséget. 

Dunkl  Gergely  polgármester: érdeklődött-e  Sárosd  iránt?  Szeretne  még  valamiről 
tájékozódni?

Szigeti  Szandra  pályázó: tudom,  hogy  van  egy  óvoda  és  egy  általános  iskola. 
Egészségnapokat szoktak tartani. 

Dunkl Gergely polgármester: nálunk megjelenik a kisebbség is. 

Szigeti Szandra pályázó: amikor gyakorlaton voltam, találkoztam velük. Jól kijöttem velük, 
nem volt igazán különösebb problémám. 

Mrázik Sándor alpolgármester: ha a testület úgy dönt, hogy elfogadja a jelentkezését, akkor 
milyen elvárásai vannak az önkormányzat irányába, hogyan gondolja az ittlétet? Hosszú távon 
tervez-e Sárosdon és van-e letelepedési szándéka?

Szigeti Szandra pályázó: jelenleg úgy gondolom, hogy igen. A lakhatásban tudnak segíteni?

Dunkl  Gergely  polgármester: van  üres  lakásunk  a  12  lakásos  bérházban.  Mi  az,  ami 
leginkább vonzza a védőnői szakmában?

Szigeti  Szandra  pályázó: főként  a  várandósok  és  a  kisgyerekek  gondozása.  Az  iskola 
területén a preventív programok.

Takács  Istvánné  képviselő:  tehát  szívesen  bekapcsolódna  a  prevenciós  programba. 
Bizonyára vállalna különböző előadások tartását.
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Dunkl Gergely polgármester: köszönjük szépen a megjelenését. Amennyiben a testület hoz 
döntést, értesíteni fogjuk róla.
Szarka Mihályné védőnő és Szigeti Szandra pályázó távozott az ülésről.

Dunkl Gergely polgármester: ő az egyetlen védőnő jelöltünk, nem adott be pályázatot más, 
csak  ő,  de  határidőn  túl.  Úgy  gondolom,  hogy  ettől  függetlenül  értékeljük  a  pályázatát. 
Egyetért  a  testület  azzal,  hogy  a  pályázó  védőnőt  alkalmazzuk  közalkalmazotti 
jogviszonyban, 3 hónapos próbaidővel október 1-től, és kedvezményesen biztosítunk számára 
lakhatást. Át kellene gondolni a 400 E Ft-os kauciót, mert volt egy fiatal érdeklődő, de ő sem 
tudja vállalni.

Mrázik Sándor alpolgármester: ha a község érdeke kívánja, akkor adjunk kedvezményt.

Takács Istvánné képviselő: nem volna jó, ha a jelentkezőnket pont ez miatt veszítenénk el.

Dunkl Gergely polgármester: a 3 hónap próbaidőre nem is kérnénk kauciót.

Mrázik Sándor alpolgármester: próbaidőre kérjen a testület 50 E Ft-ot, ha lehet.

Dunkl  Gergely  polgármester: aki  egyetért  azzal,  hogy  a  pályázó  védőnőt  alkalmazzuk 
közalkalmazotti  jogviszonyban,  3  hónapos  próbaidővel  október  1-től,  és  kedvezményesen 
biztosítunk számára lakhatást 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

163/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

Sárosd Nagyközség II. számú védőnői körzetében védőnő kinevezéséről

A Képviselő-testület „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 
CXXXIX. tv. 15. §-ban biztosított jogkörében eljárva: 
1./ Szigeti Szandra (1989.09.18. Kalocsa an: Varajti Mária Magdolna) 6337 
Újtelek, Mikszáth út 5. sz. alatti lakost Sárosd Nagyközség II. számú védőnői 
körzetébe területi ellátási kötelezettséggel védőnőként kinevezi. 
2./  A kinevezés  2013. október  1.  napjától  határozatlan  időre szól,  3 hónap 
próbaidő kikötésével.
3./ A „közalkalmazottak jogállásáról „szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. §-
nak figyelembe vételével garantált illetményét 122.000 Ft-ban állapítja meg.
4./  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  kinevezés  és  a  munkakör  betöltéséhez 
szükséges dokumentumok aláírására.
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Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

2.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról

Dunkl  Gergely  polgármester:  volt  egy  hulladékgazdálkodási  közgyűlés,  ahol  döntés 
született, hogy 6 hónapra felmondják az összes szolgáltatóval a konzorciumi szerződést. Újra 
szerződéseket fogunk kötni a szolgáltatókkal. 
A „Jobb Otthon” Alapítvánnyal a kistérségnek meg kell szüntetni a szerződését. Az augusztus 
14-i rendkívüli testületi ülésen hoztunk egy határozatot, hogy a „Jobb Otthon” Alapítvánnyal 
határozatlan időre szerződést kötünk. Aláírásra került a szerződés, és már ki is állították a 
számlát. 
Két hónapra lett lekötve 7 M Ft, és 40.830 Ft-ot írtak jóvá. 
A Startmunka folyamatosan zajlik,  80-90 %-ban teljesültek a programok. A Táncsics utca 
gréderezése megtörtént. Áthoztuk Seregélyesről a követ. 
Július 14-én lezajlott a falunap és a lovasverseny is. Augusztus 20-án volt a zenei találkozó, 
amelyen kevés volt az érdeklődők száma, de jó hangulat volt. 
Szeptember első hetében kaptuk meg a Kézműves Ház komplett kiviteli terveit.
A Steer Doktornővel megtörtént az egyeztetés, és az ajánlatot el is fogadta a testület. 
A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás ülésén döntés született a szélessávú hálózat eladásáról. 
120 M Ft az irányára.  A bevétel  50 %-ának a 14,1 %-át  sikerült  kiharcolni.  Január  1-től 
megszűnik a kistérségi társulás.
A Temetősor utcába még nem került kihelyezésre a közkút. 
Az Új utca ivóvízhálózat kiépítés II. üteme megindult,  ebben a hónapban lezárhatjuk ezt a 
projektet.
Megtörtént a tükröspusztai ivóvízhálózat kiépítésével kapcsolatos lakossági fórum. A belső 
munkálatok is elég nagy terhet jelentenek az ott lakókra, ugyanis ki kellene cserélni az összes 
vezetéket  a  nyomáskülönbség  miatt.  A  Mezőfalvai  Mg.  Zrt.  nem  kíván  részt  venni  az 
ivóvízhálózat kiépítésében. 
Megkeresett  egy  kínai  befektető,  hogy  az  országban  először  nálunk,  kedvezményesen 
lecserélné a közvilágítási lámpákat LED-es lámpákra. Az ajánlata még nem érkezett meg.
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:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

164/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a
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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. 

3.
Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 

(I. 18.) számú rendeletének módosítása

Dunkl  Gergely  polgármester:  az  írásos  anyagot  mindenki  megkapta.  Átadom  a  szót  a 
Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy ismertesse a javaslatukat.

Végh László képviselő,  a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság javasolja  a módosítást 
elfogadásra az előterjesztés szerint. 

Mrázik Sándor alpolgármester: miért tartott ilyen sokáig a 7 M Ft lekötése? Véleményem 
szerint sokkal korábban, jobb kondíciók mellett 15 M Ft-ot is le lehetett volna kötni.

Dunkl Gergely polgármester: bankot váltottunk, és megvártuk az ő ajánlatukat. Pont akkor 
volt jegybanki kamatvágás.

Mrázik Sándor alpolgármester: mennyi a kamat?

Dunkl Gergely polgármester: 3,5 % kamat volt. Sajnos egyre alacsonyabbak a kamatok.
A költségvetési rendelet módosításával aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület minősített többségi szavazással

egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi rendeletet alkotta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2013. (X.1.)

önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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4.
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről

Dunkl Gergely polgármester: a beszámolót is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Átadom a szót 
a bizottság elnökének.

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:  a bizottság javasolja a testületnek a 
beszámoló jóváhagyását.

Dunkl  Gergely  polgármester: kérem  a  képviselő-testületet,  aki  elfogadja  a  pénzügyi 
teljesítésről szóló beszámolót, 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

165/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2013.  évi 
költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 
tartalommal – elfogadja.

5.
Aktuális ügyek

A./ Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének megkeresése

Dunkl Gergely polgármester:  az írásos megkeresést mindenki megkapta. Egy sárosdi diák 
jár dunaújvárosi iskolába. El kell dönteni, hogy támogatjuk-e ezt a javaslatot. Ha nem, akkor 
megtehetik az iskolák, hogy elutasítják a sárosdi gyerekeket.

Végh László képviselő: ugyanígy az összes székesfehérvári iskolát, ahova sárosdi diák jár, 
támogathatnánk. 
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Mrázik Sándor alpolgármester: a dunaújvárosi kérelem alapján mi is kérhetnénk támogatást 
a hozzánk járó tanulók után a lakóhelyük szerinti  önkormányzattól.  Én nem támogatom a 
kérelmet. 

Dunkl Gergely polgármester: köszönjük a megkeresését, és további jó munkát kívánunk az 
önkormányzatnak, de anyagi helyzetünk miatt mi is ezekkel a problémákkal küszködünk. Aki 
ezzel egyetért, 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

166/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének megkereséséről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Dunaújváros 
Megyei  Jogú Város Önkormányzata  által  működtetett  oktatási  intézménybe 
járó sárosdi gyermekek után hozzájárulást biztosítani nem tud.
Felhívja a Polgármestert,  hogy a Képviselő-testület  döntéséről Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesterét a határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

B./ Kiegyensúlyozott Gyermekkorral a Sikeres Felnőtté Váláshoz Közhasznú Egyesület 
székhely bejegyzési kérelme

Dunkl  Gergely  polgármester: a  Művelődési  Házat  szeretnék  székhelyként  használni.  
A bejegyzéshez kell a Képviselő-testület hozzájárulása.

Dr. Hanák Mária jegyző: a székhelyre megy a posta, de ott nem tudják felvenni.

Tar Károlyné gazd.  főmunkatárs:  a Művelődési  Ház felújítása Közkincs  Hitel  Program 
keretében történt, és vállaltuk, hogy 20 évig fenntartjuk, nem adjuk bérbe.

Dunkl Gergely polgármester: nem bérbe adjuk, hanem használatba.

Mrázik Sándor alpolgármester: javasoljuk, hogy a Művelődési Házban legyen az egyesület 
székhelye.
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Dunkl  Gergely  polgármester:  aki  támogatja,  hogy az egyesület  székhelye  a  Művelődési 
Házban legyen, 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

167/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

Kiegyensúlyozott Gyermekkorral a Sikeres Felnőtté Váláshoz Közhasznú Egyesület 
székhely bejegyzési kérelméről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Kiegyensúlyozott  Gyermekkorral  a  Sikeres  Felnőtté  Váláshoz  Közhasznú 
Egyesület (2433 Sárosd, Deák u. 1.) kérelmének helyt adva hozzájárul, hogy 
az  Egyesület  a  cégbírósági  bejegyzéskor  a  székhelyéül  az  önkormányzat 
tulajdonában lévő Művelődési Házat 2433 Sárosd, Perkátai u. 10. –jelölje meg
Felhívja a Polgármestert,  hogy a Képviselő-testület  döntéséről  az egyesület 
képviselőjét a határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

C./ Sárosdi Tűzoltó Egyesület épületigényének megvitatása

Bozsoki József a Sárosdi Tűzoltó Egyesület Elnöke: írtam a Sárbogárdi Rendőrkapitánynak 
a  jelenlegi  épülethasználattal  kapcsolatban,  de  még  választ  nem  kaptam.  Nagyon  rossz 
állapotban  van  tűzoltósági  épület.  24  órás  védelmet  biztosítunk  a  településnek,  ezért 
szeretnénk megfelelő körülmények közé kerülni. 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a tűzoltóság szerint a Dózsa Gy. u. 5. sz. alatti 
épület lenne nekik megfelelő. Arról az épületről nem dönthetünk, mert az ott lévő lakásra a 
rendőrségnek bérlőkijelölési joga van. 

Bozsoki József a Sárosdi Tűzoltó Egyesület Elnöke: az az épület megfelelő lenne nekünk. 
A volt TSz varroda épülete is szóba került, de az az ingatlan nem tehermentes. 

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  Tűzoltó  Egyesület  fontos  Sárosdnak.  Egyszer  már 
felmerült  közöttünk a régi tanácsháza és a kisegítő iskola épülete.  Ott  a kijárással vannak 
problémák, de megoldható lenne az is. A rendőrség teljesen megfelelőnek tartotta a kisegítő 
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iskolát rendőrőrsnek, de Sárkeresztúron valósult meg. Ettől a megoldástól teljesen elzárkózik 
az egyesület?

Bozsoki  József  a  Sárosdi  Tűzoltó  Egyesület  Elnöke:  nem  az  egyesület  zárkózik  el. 
Lehívtam a Sárbogárdi Rendőrkapitányt  és Tűzoltóság Parancsnokát,  hogy nézzék meg az 
épületet. Egyenes útvonalon kell kijárni a tűzoltó autónak, ami ott nem megoldható. Nem az 
épülettel, hanem a kijárással van a baj.

Takács Istvánné képviselő: a régi TSz varroda lenne a legalkalmasabb a tűzoltóknak, arról 
kellene érdeklődni. 

Mrázik Sándor alpolgármester: a rendőrséget át kellene helyezni és az épületet el kellene 
adni.

Bozsoki József a Sárosdi Tűzoltó Egyesület Elnöke:  a régi tanácsháza épületbe költözés 
szimpatikus, ha út épül hátul. A mostani tűzoltó szertárnál van egy presszó. Nem tudom annak 
ki a tulajdonosa. 

Dunkl Gergely polgármester: ezt megérdeklődhetjük, de az idő halad.

Mrázik Sándor alpolgármester: a régi tanácsházánál való út kialakítása lenne a legolcsóbb 
megoldás.

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő:  a  megyei  tűzoltóság  mivel  tudja  támogatni  az 
egyesületet?

Bozsoki József a Sárosdi Tűzoltó Egyesület Elnöke:  a megyei  és az országos tűzoltóság 
semmivel. Most 6 céggel állunk kapcsolatban, akik támogatást biztosítanak. Folyamatosan, 
több éve pályázatokon veszünk részt sikeresen.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: próbáljunk  egy  hosszú  távú  megoldást  találni  az 
egyesületnek.

Dunkl Gergely polgármester: van épület, csak felújításra szorul, a mostani tűzoltó szertár.

Bozsoki  József  a  Sárosdi  Tűzoltó  Egyesület  Elnöke:  vannak  BM pályázatok  laktanyák 
felújítására és építésre is, de önerőt is kell biztosítani. 

Mrázik Sándor alpolgármester: 3-5 M Ft-ról beszélünk.

Bozsoki József a Sárosdi Tűzoltó Egyesület Elnöke: mindegyik helyszínen tegyünk bejárást 
a testület kijelölt tagjával.

Dunkl Gergely polgármester: a jövőbe kellene tekinteni. Az elmúlt 10 évbe mit fejlődött az 
egyesület. Abán mentőállomás épül, ezt a lehetőséget nekünk is ki kellene használni. Jó lenne, 
ha nálunk lenne egy tűzoltó laktanya.

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő: nem  az  a  kérdés,  hogy  segítsünk,  hanem  az, 
hogyan? Úgy tudom, hogy az Elnök Úr már utánajárt a volt TSz irodának.
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Bozsoki József a Sárosdi Tűzoltó Egyesület Elnöke:  valóban utánajártam, és elmondták, 
hogy milyen banki hitel van rajta.

Dunkl Gergely polgármester: 40-50 M Ft hitel van rajta. Lépjünk az ügyben, és járjuk körbe 
a volt TSz varroda épületet, a régi tanácsháza épületet, a rendőrség épületét. Közösen járjuk 
be  a  helyi  és  a  megyei  tűzoltók  részéről  is  a  helyszíneket,  és  keressük  meg  a  legjobb 
megoldást.

Mrázik Sándor alpolgármester: a Sárosdi Tűzoltó Egyesület elnöke a polgármesterrel tegye 
meg a bejárást a felsorolt területeken. Bízzuk meg a Polgármester azzal,  hogy vegye fel a 
bankkal is a kapcsolatot a volt TSz varroda ügyében.

Dunkl  Gergely  polgármester: aki  egyetért  azzal,  hogy  a  Tűzoltó  Egyesület  elnöke  a 
polgármesterrel tegyen bejárást a felsorolt területeken 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

168/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

Sárosdi Tűzoltó Egyesület épületigényéről

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosdi Tűzoltó 
Egyesület épületigényével kapcsolatosan az alábbi döntést hozta: 

1. a Képviselő-testület  a Sárosd, Dózsa u. 5.  sz. alatti,  jelenleg rendőrőrsként 
működő épület Tűzoltó Egyesület részére történő átadását nem támogatja.
2. Használatba  történő  átadásra  felajánlja  a  Sárosd,  Fő  út  13.  sz.  alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlant.
3. Felhívja  a  Polgármestert,  hogy  az  Egyesület  épületigényének  megoldása 
érdekében járja  körbe  a  Sárosd,  Dózsa u.2.  sz.  alatti  ingatlan,  valamint  a  Sárosd, 
Zrínyi  utcai  régi  tsz  varroda  épületének  esetleges  megvásárlására  irányuló 
lehetőségeket.
4. Felhívja a Polgármestert,  hogy a Sárosd, Fő út 13. sz. alatti önkormányzati 
ingatlanról  való  kihajtás  lehetőségére  esetleges  új  út  kialakításával  keressen 
lehetőséget.

Határidő: 2013. októberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Dunkl Gergely polgármester
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Bozsoki József a Sárosdi Tűzoltó Egyesület elnöke távozott az ülésről.

D./ Temetőben urnasírhely elhelyezésére urnaparcella kialakítása

Dunkl  Gergely  polgármester:  érkezett  egy  írásos  kérelem  urnaparcella  kijelölésére.  A 
térképen  megjelölt  rész  lenne  alkalmas  urnaparcellának.  Egy  kör  alakú  urnafalat  lehetne 
kiépíteni salakos kis utcákkal, sírkert formája lenne. A temetőben lenne egy kisebb temető 
szépen parkosítva.

Mrázik  Sándor  alpolgármester: ha  ez  itt  biztonságosan  kialakítható,  akkor  mérjük  ki 
szabályosan, ha kell, akkor földmérő bevonásával.

Dunkl Gergely polgármester: aki egyetért azzal, hogy az urnaparcella a térképen bejelölt 
helyen  legyen  a  temetőben  és  a  földmérő  költségét  biztosítja  a  testület,  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

169/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

urnaparcella kialakításáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  tulajdonában 
lévő sárosdi 1070 hrsz-ú (Sárosd, Szabadegyházi út) temetőben urnasírhelyek 
részére urnaparcellát  alakít  ki.  Az urnaparcella helyének meghatározásához, 
kiméréséhez  földmérő  szakember  munkáját  veszi  igénybe.  A  földmérés 
költségeit a 2013. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

E./ Tájékoztató az I. számú háziorvosi körzetről

Dunkl  Gergely  polgármester: mindkét  szerződést  megküldtük  a  MOK-nak.  A  választ 
megkapták  a  képviselők  is.  Tartalmilag  mind  a  kettő  megfelel,  az  egyik  többet,  a  másik 
kevesebbet enged. A Steer Doktornő a II. orvosi körzet feltételei alapján szeretne szerződést 
kötni. Vállalta azokat a követelményeket, amit a testület támasztott, kivéve az ápolónő ügye. 
Felajánlottam  neki,  hogy  maradjon  nálunk,  és  átvennénk  a  gyermekkörzetbe.  A  testület 
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ugyanúgy  mögötte  áll,  hogy elvégezze  az  iskolát.  Azt  lehetne  elérni,  hogyha  az  ápolónő 
elvégzi  az  iskolát,  akkor  a  Steer  Doktornő 3 hónap próbaidőre  felveszi.  Megkeresett  egy 
lengyel  származású  doktor.  Háziorvosi  körzetet  keres.  Az  a  kérdés,  hogy  akar-e  ezzel  a 
testület  foglalkozni.  Úgy gondolom, hogy a testület  hozott már egy döntést,  egyelőre nem 
foglalkozunk  a  megkereséssel.  Felvettem  egy  jogásszal  a  kapcsolatot  a  szerződéssel 
kapcsolatban. Fogadjunk ügyvédet, vagy próbáljunk meg kompromisszumra jutni?

Mrázik Sándor alpolgármester: most mihez tartsuk magunkat?

Végh  László  képviselő:  azt  az  álláspontot  kellene  képviselnie,  amit  mi  meghatároztunk 
hónapokkal ezelőtt.

Dunkl Gergely polgármester:  aki egyetért azzal, hogy ügyvédet fogadunk, és a korábban 
elkészített szerződés alapján képviselje az érdekeinket, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

6 igen szavazattal
ellenszavazat és 
1 fő nem szavazott

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

170/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

ügyvéd megbízásáról I. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
elkészítésére

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  I.  sz. 
háziorvosi  körzetre  vonatkozó  feladat-ellátási  szerződés  elkészítésére  és  a 
vállalkozó  háziorvos  jogi  képviselőjével  való  kapcsolattartásra,  az 
önkormányzat képviseletére ügyvédet kíván megbízni.
Az ügyvéd a Képviselő-testület által korábban meghatározott feltételrendszer 
alapján készítse el a feladat-ellátási szerződést és az egyeztetett tervezetet a 
Polgármester közreműködésével terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2013. novemberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

F/. 2014. évi Startmunka tervezése

Dunkl Gergely polgármester: pályázunk-e a jövő évi startmunkára? Szeptember 30-ig be 
kell adni a projekt tervezetet. Véleményem szerint az idei munkákat kellene folytatni. 
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Mrázik Sándor alpolgármester: nézzük meg, hogy van-e csapadékvíz elvezetési tervünk. 
Nincs szikkasztó árok a Rákóczi utcában, legalább az egyik oldalon legyen árok. 

Dunkl  Gergely  polgármester: nem  fogják  engedélyezni  fenéklapok  gyártását  a 
Startmunkában.

Mrázik Sándor alpolgármester: azért írjuk bele a tervezetbe.

Takács  Istvánné képviselő: a  Fő utcán  rendezett  utcaképet  kellene  kialakítani.  Jó  volna 
kipótolni  a  hiányzó  fákat.  Egy kijelölt  helyen  lehetne  facsemetéket  ültetni,  amiket  pár  év 
múlva ki lehetne ültetni. Megtörtént a gesztenyefasor kártevő elleni permetezése? 

Dunk Gergely polgármester: nem, mert nem kaptunk rá árajánlatot azóta sem.

Takács Istvánné képviselő: jó volna egy parkerdő kialakítása. Nincs a fiataloknak egy olyan 
hely, ahol összejöhetnének. 

Mrázik Sándor polgármester: közösen jártuk be a gesztenyefasort  a vállalkozóval.  Nem 
sokan foglalkoznak ezzel a dologgal. Ha valaki nem ad árajánlatot, akkor még mindig lehet 
telefonálni. Az idén nem volt nagyon aknázó moly, de oda kell figyelni.

Takács Istvánné képviselő: kimaradt a vesszős rendbetétele.

Dunkl Gergely polgármester: a nyaras mögött van egy csemetés, ami nagy gazban volt, és 
rendbe tetettem szakemberrel,  mert  közmunkásokkal  nem működött.  Hasonló feltételekkel 
lehet tervezni a jövő évi startmunkát, mint az idei. Induljunk mind a 4 programban, mint az 
idén? A mezőgazdasági növénytermesztést ne tervezzük be?

Márzik Sándor alpolgármester: 4 fővel meg lehetne próbálni a projektet.

Dunkl  Gergely  polgármester: egyetért  a  testület  azzal,  hogy  a  2014.  évi  Startmunka 
programban  az  Illegális  hulladéklerakó  helyek  felszámolása,  a  Belvízelvezetés,  a 
Közúthálózat  karbantartása,  a  Külterületi  mezőgazdasági  utak  karbantartása  és  a 
Mezőgazdasági növénytermesztés projektben vesz részt?

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

171/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

2014. évi Start kistérségi közfoglalkoztatási programban való részvételről
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Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni 
a  2014.  évi  Start  kistérségi  közfoglalkoztatási  programban.  2014.  évben 
kezdeményezi  az  Illegális  hulladéklerakó  helyek  felszámolása,  a 
Belvízelvezetés,  a  Közúthálózat  karbantartása,  a  Külterületi  mezőgazdasági 
utak  karbantartása  és  a  Mezőgazdasági  növénytermesztés  projektben  való 
részvételt.
Felhívja a Polgármestert,  hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal  Munkaügyi 
Központja által meghatározott feltételekkel a projektterveket nyújtsa be.

Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

G./ Önkormányzati utak kátyúzása

Dunkl  Gergely  polgármester:  a  Pénzügyi  Bizottság  ezt  véleményezte.  Átadom a  szót  a 
bizottság elnökének.

Végh  László  képviselő,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke:  össze  lettek  írva  azok  az  utak, 
amelyeket  kátyúzni  kellene.  Szerkezetátalakítás  címen kap vissza  pénzt  az önkormányzat, 
amit két részletben fognak utalni. Ha nem költjük el fejlesztési célra, akkor vissza kell fizetni. 
A  bizottság  javasolja,  hogy  a  Polgármester  az  Atzél  B.  u.,  Rajk  L.  u.  és  Sport  u. 
kereszteződése, és a Komáromi u. kátyúzására szakember bevonásával tegyen előterjesztést 
az alkalmazandó technológiára bruttó 2 M Ft-ig. 
Egy kínai befektető kicserélné a közvilágítási lámpákat LED-es lámpákra. 5 év alatt kellene 
visszafizetni az árát. Korábban volt szó a közvilágítási lámpák bővítéséről. A Zrínyi utcában, 
a Vasútállomásnál, a Takarékszövetkezet mögött, a Kati büfé utcájában. Javasolja a bizottság 
a testületnek, hogy bízzák meg a Polgármestert  a pontos információk megszerzésével és a 
tartalékalap terhére hozza meg a döntését.

Mrázik Sándor alpolgármester: mi leszereljük a régi lámpákat, és felszereljük az újat, és a 
kínai  befektető  meghitelezné  a  lámpákat  amíg  a  megtakarításból  kifizetjük,  erre  kapjon 
felhatalmazást.

Végh László képviselő: igen, de a szóbeli tájékoztatásban ez volt. Az információk begyűjtése 
után természetesen a testület fogja meghozni a döntést.

Dunkl  Gergely  polgármester:  aki  egyetért  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatával  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

172/2013 (IX. 12.) számú
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H a t á r o z a t a

közvilágítás korszerűsítéséről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  település 
közvilágításának korszerűsítése érdekében felhatalmazza a Polgármestert egy 
befektető  céggel  való  tárgyalásra.  A  korszerűsítés  lényege  a  közvilágítási 
lámpatestek lecserélésre LED-es lámpákra. A lámpatestek bekerülési költségét 
5 év alatt, a megtakarításból kell visszafizetni a befektető részére.
A befektetővel való tárgyalás eredményének függvényében dönt a Képviselő-
testület  a  korszerűsítésről,  illetve  a  Pénzügyi  Bizottság  által  előterjesztett 
újabb lámpatestek felszereléséről.

Határidő: a  tárgyalás  eredményének  előterjesztésére:  2013.  októberi 
képviselő-testületi ülés

Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Dunkl Gergely polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Polgármester az Atzél B. u., Rajk L. 
u. és Sport u. kereszteződése, és a Komáromi u. kátyúzására szakember bevonásával tegyen 
előterjesztést az alkalmazandó technológiára bruttó 2,5 M Ft összegig 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

173/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

önkormányzati utak kátyúzásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Atzél  B.  u., 
Rajk L. u. és Sport u. kereszteződése, és a Komáromi u. kátyúzására bruttó 2,5 
millió Ft felhasználást határozza el. Felhívja a Polgármestert, hogy szakember 
bevonásával tegyen előterjesztést az alkalmazandó technológiára.

Határidő: 2013. októberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Dunkl Gergely polgármester
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H./ Iskolai konyha dolgozóian kérelme

Dunkl Gergely polgármester: írásos anyagot kapott mindenki.

Zsigmondné  Kovács  Margit  képviselő:  mindenképpen  megoldást  kell  találni,  hogy  a 
dohánybolt szemete ne az iskola kukájába kerüljön, és ne az iskola bejáratánál parkoljanak. A 
munkaruhára  is  találjunk  megoldást,  és  nincs  elég  tányér  a  konyhán.  Nagyon  sürgősen 
próbáljuk meg beszerezni.

Dunkl Gergely polgármester: rendben, most lesz akciós a tányér. 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a konyhások ruhája munkaruha, vagy védőruha?

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: védőruha.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: mi az előírás erre? 

Tar  Károlyné  gazd.  főmunkatárs: le  van  szabályozva,  hogy  a  konyhán  melyik 
munkafázishoz,  milyen  védőruha illetve  munkaruha szükséges.  Szabályozva van pl.  az  is, 
hogy hány darab fehér köpenynek kell meglenni. A 10.000 Ft-ból a mai árakon ezt valóban 
nem lehet kihozni. Aki mosogat, vagy éppen felmos, oda gumicsizma van felírva, és műanyag 
kötény a mosogatáshoz. Eddig úgy működött, hogy a konyhások megvásárolták a szükséges 
felszerelést és behozták a számlát, amit kifizettünk. Természetesen a 10.000 Ft erejéig.

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő:  a  konyhán  dolgozók  adnak  ruhát  az  ott 
foglalkoztatott közmunkásnak is, aki nem adja vissza.

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: akár kétnaponta is meg kell venni a védőruhát, ha az úgy 
megrongálódik. Senki nem hozta be selejtezésre, de ők minden évben kaptak ruhát. 

Takács  Istvánné  képviselő: a  munkavédelmi  törvény  előírja,  hogy  mi  kell.  Ezen  kár  is 
vitatkozni.

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: nem papucsot ír elő, hanem ezt a un. száras cipőt, amit 
nem szívesen használnak. Ezért is magasabb a költség, mint amit előirányoztunk.

Mrázik Sándor alpolgármester: amit a törvény előír nekik, azt vegyük meg, ne menjünk 
bele kedvezményekbe.

Dunkl  Gergely  polgármester:  aki  egyetért  azzal,  hogy  az  önkormányzat  szerzi  be  a 
jogszabályok által előírt védőruhát és annak teljes költségét biztosítja kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

174/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

önkormányzat által fenntartott konyhákon dolgozók részére védőfelszerelés 
biztosításáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
által  fenntartott  konyhákon dolgozók részére biztosítja a jogszabályok által 
előírt,  munkafázisokhoz  igazodó  védőfelszerelést.  A  védőfelszerelés 
beszerzéséről a Képviselő-testület gondoskodik, a Polgármesteri Hivatal útján.
A költséget a mindenkori költségvetési rendeltében, előirányzatként biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

I./ Scheffer Jánosné kérelmének megvitatása

Dunkl Gergely polgármester: Scheffer Jánosné továbbra is kéri az önkormányzat segítségét 
fia ápolásához. 2008. március 1.-től az önkormányzat havi 15 óra (maximum havi 6.000,-Ft) 
gondozási díj átvállalását biztosítja. A házi gondozói szolgálat fenntartója a „Jobb Otthon” 
Alapítvány. Korábban 400 Ft/óra volt a szolgáltatási díj, ami 470 Ft/óra összegre emelkedett, 
havi 7050 Ft-ra, amit a testület júniusban átvállalt. Augusztus 1-től 560 Ft/órára emelkedett a 
gondozási díj, ezért kérelmező a mindenkori gondozási díj összegének átvállalását kéri. Ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki támogatja Scheffer 
Jánosné kérelmét, 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

175/2013 (IX. 12.) számú

Ha t á r o z a t a

Scheffer Jánosné kérelméről

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Scheffer Jánosné 
Sárosd,  Dózsa Gy.  u.  24.  sz.  alatti  lakos kérelmének helyt  adva,  átvállalja 
Scheffer Tibor házi segítségnyújtásával kapcsolatos havi 15 óra gondozási díj 
átvállalását. Az óradíj 560 Ft/óra/15 alkalom. 

19



Felhívja a Polgármestert,  hogy a Képviselő-testület  döntéséről kérelmezőt a 
határozat megküldésével értesítse.

Felelős: Dunkl Gergely polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

Dunkl Gergely polgármester: megküldte a Procura Consulting Kft. az ajánlattételi felhívást, 
de  a  szövegben  tárgyalásos  közbeszerzés  szerepel.  Ez  így  nem jó,  ki  kell  javítani,  mert 
meghívásos közbeszerzésről döntött a testület. A jövő hét elején ki kellene küldeni a felhívást. 
Október 21. a munkaterület átadás-átvétel dátuma. November 30-ig le kell hívni a támogatás 
10 %-át.  Németh Roland sárosdi egyéni  vállalkozó,  a sárbogárdi Fodor és Molnár Kft.,  a 
Fenyő Kht. Kft, a Gesztelyi Zrt. és a kápolnásnyéki vállalkozó lenne az 5 vállalkozó.

Takács Istvánné képviselő: Szabadegyházán most újította fel az óvodát a Fodor és Molnár 
Kft.

Dunkl  Gergely  polgármester:  elfogadható-e  ez  az  5  cég?  Aki  elfogadja  az  ajánlattételi 
felhívást és megindítjuk a meghívásos közbeszerzési eljárást a fenti cégek megkeresésével, 
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

176/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

A Sárosdi Kézműves Közösségi Épület kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárásról

1. Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Sárosdi 
Kézműves  Közösségi  Épület  (2433  Sárosd,  Hantosi  u.  9.)  kialakítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárást megindítja. 
2. Az  ajánlattételi  felhívás  dokumentációját  a  határozat  melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

3. A meghívásos közbeszerzési eljárásban megkeresi:
- Fodor  és  Molnár  Építőipari  és  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság (7000 Sárbogárd, Tinódi u. 43/b.)
- Németh Roland egyéni vállalkozó (2433 Sárosd, Keresztúri út 23.)
- VILAK–BAU  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (1174  Budapest, 
Merczel u 79.)
- Fenyő-kht  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (2475  Kápolnásnyék, 
Balassa u. 2.)
- GESZTELYI  Építőipari,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató 
Részvénytársaság (1158 Budapest, Ady u. 40.)

kivitelezőket.
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Felhívja a Polgármestert,  hogy a Képviselő-testület  határozatát  a közbeszerzési 
tanácsadó cégnek az eljárás megindítása céljából küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Mrázik Sándor alpolgármester:  kérem, hogy szavazzunk arról,  hogy a Polgármester  Úr, 
Takács  Istvánné  és  Végh  László  képviselők  részt  vegyenek  a  közbeszerzési  eljárás 
előkészítésében, a beruházási munkák felügyeletében.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

177/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

Sárosdi Kézműves Közösségi Épület kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás, 
valamint a beruházás figyelemmel kíséréséről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Sárosdi 
Kézműves  Közösségi  Épület  kialakítására  vonatkozó  közbeszerzési  eljárás, 
valamint  a  beruházás  figyelemmel  kísérésével  megbízza  Dunkl  Gergely 
Polgármestert, Takács Istvánné, valamint Végh László képviselőket. 
Felkéri  a megbízottakat,  hogy a munkálatokkal  kapcsolatos  észrevételeiket, 
tapasztalataikat terjesszék a Képviselő-testület elé.

Zsigmondné  Kovács  Margit  képviselő: Zab  József  még  nem  kapott  semmi  választ  a 
megkeresésére.

Dunkl  Gergely  polgármester: meg  van  rendelve  az  Erzsébet  utalvány.  Zab  József 
munkaköri  leírását  mindenki  megkapta.  A  szakmunkás  minimálbérhez  10  %-os  emelést 
javasolva,  ami  nettó  82.137  Ft  bért  jelent.  20  %  emelés  351.000  Ft-ot  jelent  az 
önkormányzatnak éves szinten.

Takács Istvánné képviselő: javasolnám a legmagasabb emelést.

Tar  Károlyné  gazd.  főmunkatárs: előirányzat  módosítást  nem  igényel  a  személyi 
változások miatt. 
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Telek László képviselő: javasolom, hogy Zab József nettó 100 E Ft-ot kapjon.

Dunkl  Gergely  polgármester: aki  egyetért  Zab József  munkaköri  leírásával  és  20  %-os 
béremelésével kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

5 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül
2 tartózkodással

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

178/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

karbantartó munkabérének megemeléséről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Zab  József 
karbantartó munkabérét 2013. október 1. napjától 20 %-al megemeli. 
Felhívja a Polgármestert, hogy a munkavállaló átsorolását készítse el.

Határidő: azonnal
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Dunkl  Gergely  polgármester: aki  egyetért  Zab  József  munkabérének  bruttó  10  %-os 
emelésével, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

3 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül
5 tartózkodással

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

179/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a
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karbantartó munkabéréről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Zab  József 
karbantartó munkabérének 10 %-os emelésével nem ért egyet.

Tornaterem felügyelete

Dunkl  Gergely  polgármester: az  eddigi  tornaterem  felügyelő  lemondott  a  tisztségéről. 
Szeptember 20-ig nem vehet fel senkit az intézmény, mert a fenntartó nem engedélyezi. Zab 
József  megkeresett  és  Fábián  Balázs  jelentkezett  erre  a  pozícióra.  Zab  József  már  az 
alkalmazottunk és havi munkaidő keret foglalkoztatásban maximum napi 12 órát dolgozhat.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: megbízási szerződéssel is lehetne alkalmazni?

Dunkl Gergely polgármester: igen. Eddig is így működött. 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Zab József az Mt hatálya alatt van.

Végh László képviselő: a pedagógusok nincsenek olyan kényszerpályán, hogy le kell tölteni 
a kötelező óraszámot? Ki tudják tölteni a megemelkedett óraszámot?

Dunkl Gergely polgármester: egyetért azzal a testület, hogy ne hozzunk döntést és további 
tárgyalási folyamatok induljanak el a tornaterem felügyelete ügyében?

A képviselő-testület 6 igennel, 1 fő nem vett részt a szavazáson, egyetértett azzal, hogy 
további tárgyalási folyamatok induljanak el a tornaterem felügyelete ügyében.

Dunkl Gergely polgármester: nem nyertünk a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beadott 
pályázaton. Kevés önkormányzat kapott támogatást, Fejér megyében egy sem. Kedvezményes 
áron, csökkentett műszaki tartalommal, körülbelül 5-6 db kamerát tartalmazó rendszert 3 M 
Ft-ért  telepítenének,  melyet  az  Önkormányzatnak  saját  forrásból  kell  megvalósítania. 
Valószínűleg lesz még lehetőség támogatással pénzt szerezni, december 15-ig még születhet 
döntés.

Bozsoki Anka Brigitta kérelme

Dunkl  Gergely  polgármester: Bozsoki  Anka  Brigitta  szeretne  egy  hastánccsoportot 
alakítani. A Művelődési Házban megoldható lenne. Tudnánk-e tükröt beszerezni a részükre?

Mrázik Sándor alpolgármester: egyelőre segítsünk úgy, hogy bérleti díj nélkül használhatja 
a csoport a Művelődési Házat, és a további támogatásról a későbbiekben döntünk.

Dunkl  Gergely  polgármester:  aki  egyetért  azzal,  hogy  térítésmentesen  biztosítja  a 
megalakuló  hastánccsoportnak  a  Művelődési  Házat  a  testület,  és  a  további  támogatás 
nyújtásáról a későbbiekben döntünk, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
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egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

180/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

Művelődési Ház térítésmentes biztosításáról megalakuló hastánccsoportnak

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  térítésmentesen 
biztosítja a megalakuló hastánccsoportnak a Művelődési Házat,  a csoport a 
további  támogatásáról  a  Képviselő-testület  a  működésük  ismeretében,  a 
későbbiekben dönt.
Felhívja a Polgármester, hogy a kérelmezőt a Képviselő-testület döntéséről a 
határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Takács  Istvánné  képviselő: mi  alapján  dől  el,  hogy  kinek  a  hozzászólása  kerül  bele  a 
jegyzőkönyvbe?  Szomorúan  tapasztalom,  hogy az  egyes  témakörökkel  kapcsolatban,  ahol 
bővebben is hozzászóltam, csak egy-pár mondat szerepel,  másnál pedig bővebben. Melyik 
képviselőnek hány mondata kerül a jegyzőkönyvbe? Korábban volt a játszótér létesítésével 
kapcsolatos  kérdés,  amire  válaszolni  kellett.  Kértem,  hogy  nézzünk  utána,  mert  nem 
emlékszem pontosan, hogy volt-e szerződés azzal a bizonyos céggel. Ez a felvetés elő sem 
fordult  a jegyzőkönyvben. Felmerül bennem, hogy miért  ülök itt,  minek szólaltam fel.  Ez 
borzalmasan rosszul esett. Ezek után nem fogok hozzászólni, végig ülök, felteszem a kezem, 
leteszem a kezem és hazamegyek.  Lehet,  hogy nem én vagyok így egyedül  a  képviselők 
közül.

dr.  Hanák  Mária  jegyző:  a  testületi  ülésről  mindig  készül  hangfelvétel,  illetve  írásos 
jegyzőkönyv.  A törvény nem ír  elő  szó szerinti  jegyzőkönyvet,  úgy szól,  hogy a lényegi 
kérdéseket és hozzászólásokat, a testület döntéseit kell, hogy tartalmazza. Így szól a jelenleg 
hatályos  SzMSz  is.  Ettől  mi  a  gyakorlatban  eltérünk,  szinte  szó  szerinti  jegyzőkönyvek 
készülnek,  a jegyzőkönyvvezető nem fogalmazza át  az elhangzottakat,a  stilisztikai  hibákat 
nem javítja ki. Ezt követően elolvasom a jegyzőkönyvet, amit ki kell javítani, kijavítom, de 
nem hagyunk  ki  semmit.  Ezután  elolvassa  a  Polgármester  Úr és  van két  fő  jegyzőkönyv 
hitelesítő  is.  Egyetlen  egyszer  sem  kaptunk  észrevételt  tőlük  a  jegyzőkönyv  tartalmával 
kapcsolatosan.

Takács Istvánné képviselő:  az Európai Csalás Elleni Hivatal  megkeresésével kapcsolatos 
hozzászólásom nem szerepel a jegyzőkönyvben.
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dr. Hanák Mária jegyző: megnézzük. A Polgármester Úr átnézte a teljes játszótér létesítési 
pályázat dokumentációját. 

Mrázik Sándor alpolgármester: rossz volt hallani, amit Takács Istvánné képviselő mondott. 
Minden képviselő elolvashatja a jegyzőkönyvet  a hitelesítésig,  és módjában áll  észrevételt 
tenni.  Nekem is  lenne  változtatni  valóm,  amit  az  SzMSz módosításakor  javasolni  fogok. 
Készül hangfelvétel is az ülésekről. Javasolom, hogy az Ügyrendi Bizottság hallgassa vissza, 
amit a Képviselő Asszony akkor mondott és számoljon be róla a testületnek.

Dunkl Gergely polgármester: aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság vizsgálja ki a 
játszótér  létesítésével  kapcsolatban érkezett  Európai  Csalás Elleni  Hivatal  megkeresésének 
tárgyalásakor elhangzottakat a következő testületi ülésre, 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

181/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

Ügyrendi Bizottság megbízásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhívja  az 
Ügyrendi  Bizottságot,  vizsgálja  ki  a  játszótér  létesítésével  kapcsolatban 
érkezett  Európai  Csalás  Elleni  Hivatal  megkeresésének  tárgyalásakor 
elhangzottakat. A vizsgálat eredményéről a soron következő testületi  ülésen 
számoljon be.

Határidő: 2013. októberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Telek László Ügyrendi Bizottság elnöke

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-
testület is könnyebben dolgozik, ha tudja, hogy mennyi pénze, mennyi kinnlevősége, tartozása 
van az önkormányzatnak.  Annak birtokában tud dönteni,  ha látja  a pénzügyi  helyzetet.  A 
bizottság  javasolja  korábbi  évek  gyakorlatának  megfelelően,  hogy  készüljön  pénzügyi 
kimutatás a bizottsági és a testületi ülésekre az ülés napján rendelkezésre álló pénzkészletről. 

Tar Károlyné gazd.  főmunkatárs: az  önkormányzat,  illetve  a  hivatal  nem tud készíteni 
likviditási tervet, mert speciális költségvetési szerv, ezt törvényileg nem lehet. Negyedévente 
kell beszámolót készíteni a költségvetés végrehajtásáról. A Képviselő-testület most tárgyalta 
az I. félévi beszámolót. Kifizetetlen számlánk nincs. 
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Mrázik Sándor alpolgármester: van a Pénzügyi Bizottságnak két pénzügyekkel napi szinten 
foglalkozó szakembere. Az volt a bizottsági ülésen a javaslat, hogy készüljön egy táblázat a 
képviselőknek az aktuális  pénzügyi  helyzetről,  amely táblázat itt  marad a hivatalban, mert 
előfordulhat, hogy üzleti érdekeket sértene, ha kikerülne. Egy vállalkozás sem tud tervezni, 
hanem kalkulál.  A testület  ugyanezt  szeretné  látni  az  önkormányzat  vonatkozásában.  Azt 
szeretnénk látni, hogy nagyságrendileg mennyi pénzünk van.

Tar  Károlyné  gazd.  főmunkatárs: likvid  tervet  nem,  csak  előirányzat  tervet  tudunk 
készíteni.

Dunkl  Gergely  polgármester: aki  egyetért  azzal,  hogy minden  képviselő-testületi  ülésre 
készüljön pénzügyi kimutatás, 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

182/2013 (IX. 12.) számú

H a t á r o z a t a

pénzügyi kimutatás készítéséről

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, 
hogy  minden  képviselő-testületi  ülésre  készüljön  pénzügyi  kimutatás  az 
aktuális pénzügyi helyzetről.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Hanák Mária jegyző

Dunkl  Gergely  polgármester: a  hamvasztó  üzem  létesítésének  ellenzői  142  aláírást 
gyűjtöttek. Úgy gondolom, hogy ezt vegyük figyelembe. Semmiben nem határozott a testület. 
Megadjuk a lehetőséget a vállalkozónak a bemutatkozásra. 

Mrázik Sándor alpolgármester: a hamvasztó üzem létesítésének vannak gazdasági és lelki 
tényezői. A lakossági fórum előtt mutasson be a vállalkozó egy üzleti tervet. A tükröspusztai 
ivóvízhálózat  kiépítését  is  alaposan meg kell  beszélni.  A Mezőfalvai  Mg. Rt.  még nyitott 
könyv, de a nagy sarokszámokat látni. A tükröspusztai megbeszélésen elébe mentünk olyan 
dolgoknak, ami nem volt szerencsés. Ebben egységesek kellene, hogy legyünk.

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő: a  Mezőfalvai  Mg.  Rt.  felajánlotta  eladásra  a 
komlószárítót. Mivel mi kivisszük oda is az ivóvizet, és ha az Rt. nem óhajt a költségekbe 
beszállni, akkor fogadjuk el ajándéknak a komlószárítót.
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Dunkl Gergely polgármester: meg lehet próbálni a tárgyalást erről.

Végh László képviselő: a hamvasztó üzem létesítésével kapcsolatban szinte mindenki arra 
kíváncsi,  hogy  hol  lehetne  megépíteni?  Melyek  azok  a  területek,  amelyek  esetleg  szóba 
jöhetnek. 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ha Sárkeresztúron létesül az üzem, és Sárkeresztúr 
és Sárosd között épül meg, akkor ugyanaz, mintha Sárosdon épülne meg, csak pepitában, és a 
bevétel Sárkeresztúré.

Mrázik  Sándor  alpolgármester:az  önkormányzatnak  az  a  lehetősége  van,  hogy  a  saját 
szántójából  0,2  ha  tudna  a  vállalkozás  rendelkezésére  bocsátani,  és  gyakorlatilag  a 
jakabszállási részre kerülne.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ha bármelyik vállalkozó eladja a magánterületét, 
semmi közünk nem lesz hozzá.

Dunkl Gergely polgármester: a lakossági fórum után visszatérünk a témára.

Javaslat a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra

Dunkl Gergely polgármester:  dönteni kell arról, hogy továbbra is részt veszünk-e a Bursa 
Hungarica  ösztöndíjpályázatban,  csatlakozunk-e  hozzá.  Egyetemista  és  főiskolás  diákok 
kaphatják ezt az ösztöndíjat.  Javasolom, hogy vegyünk részt, csatlakozzunk a programhoz. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem 
fel a csatlakozást.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi döntést hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

183/2013 (IX. 12.) számú

Ha t á r o z a t a

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához való csatlakozásról

Sárosd Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  csatlakozni  kíván a 
hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók  támogatására  létrehozott 
Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2014.  évi 
fordulójához.
A  Képviselő-testület  a  kiírandó  pályázat  Általános  Szerződési  Feltételeit 
elfogadja.
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A Képviselő-testület egyidejűleg dönt a pályázat szerződési feltételek szerinti 
kiírásáról.
Felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy a Csatlakozási  Nyilatkozatot  aláírja,  a 
pályázati kiírást közzétegye.

Határidő: 2013. október 11.
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

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

K.m.f.

Dunkl Gergely dr. Hanák Mária
 polgármester jegyző

Mrázik Sándor Telek László
hitelesítő hitelesítő
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