
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének

2013. június 20-án tartott nyilvános ülésének 
jegyzőkönyve

Határozatok: 
122/2013. (VI. 20.)
123/2013. (VI. 20.)
124/2013. (VI. 20.)
125/2013. (VI. 20.)
126/2013. (VI. 20.)
127/2013. (VI. 20.)
128/2013. (VI. 20.)
129/2013. (VI. 20.)
130/2013. (VI. 20.)
131/2013. (VI. 20.)
132/2013. (VI. 20.)
133/2013. (VI. 20.)
134/2013. (VI. 20.)
135/2013. (VI. 20.)
136/2013. (VI. 20.)
137/2013. (VI. 20.)
138/2013. (VI. 20.)
139/2013. (VI. 20.)
140/2013. (VI. 20.)
141/2013. (VI. 20.)
142/2013. (VI. 20.)



143/2013. (VI. 20.)
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  június  20-án  
17 órakor tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:Dunkl Gergely polgármester
Mrázik Sándor alpolgármester
Takács Istvánné képviselő 
Végh László képviselő 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs
Papné Gál Gyöngyi könyvtáros
Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető
Vertig Csaba vállalkozó
Diószegi András mérnök
Hajdók Gyöngyi

Távol: Telek László képviselő
Zsigmondné Kovács Margit képviselő

Az ülés megnyitása

Dunkl Gergely polgármester: köszöntöm a testületi  ülésen megjelenteket.  Megállapítom, 
hogy  a  képviselő-testület  határozatképes.  Zsigmondné  Kovács  Margit  és  Telek  László 
képviselő jelezte,  hogy nem tud részt venni az ülésen. A meghívóban szereplő napirenden 
kívül van-e valakinek egyéb javaslata?

Mrázik Sándor alpolgármester: az ülés elején szeretnék szót kérni.

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: kérném a HEP napirendi pontként való felvételét.

Dunkl  Gergely  polgármester: az  iskola  vezetője,  Bárkányiné  Vohl  Mária  írásban 
kivizsgálást kért, amelynek megvitatására meghívtam Papné Gál Gyöngyi könyvtárost.

Takács Istvánné képviselő: a Kézműves Házzal és útjavítással kapcsolatban szeretnék szót 
kérni.

Dunkl Gergely polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontokat az elhangzottakkal 
kiegészítve.

A képviselő-testület 5 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.
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Napirendi pontok:

1./ Pénzügyi Bizottság külsős tagjának megválasztása.

2./ Tájékoztató hamvasztó építésére vonatkozó elképzelésről.

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

4./ Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

5./  A  II.  számú  háziorvosi  körzetre  vonatkozó  egészségügyi  feladat-ellátási  szerződés 
megvitatása.

6./  Az  I.  számú  háziorvosi  körzet  vállalkozásba  történő  átadására  vonatkozó  ajánlat 
megvitatása.

7./ Védőnői álláshelyre pályázat kiírása.

8./  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási 
Megállapodásának felülvizsgálata.

9./ Európai Csalás Elleni Hivatal tájékoztatója.

10./ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójához javaslattétel.

11./ Temetősori víz- és útberuházásra vonatkozó kérelmek megvitatása.

12./ Nyári gyermekétkeztetés biztosításának megtárgyalása.

13./ A KISZI Farkas Gyula Általános Iskola kérelmének megvitatása.

14./ Óvoda konyha kérésének megvitatása.

15./ TÖOSZ kérelmének megvitatása.

16./ Vakok és Gyengénlátók Szervezete kérelmének megvitatása.

17./ Önkormányzati ingatlanok bérbeadására vonatkozó kérelem megvitatása.

18./ Aktuális ügyek
A./ Ügyességi ugrató pálya építésére vonatkozó kérelem.
B./  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  Európai  Mobilitás  Hete  megrendezésre  vonatkozó 
tájékoztatója.
C./ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatója.
D./ Helyi Esélyegyenlőségi Program.
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Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)

Dunkl  Gergely  polgármester: Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Véningerné  Bognár  Krisztina 
képviselő-testületi tagot és Mrázik Sándor alpolgármestert javasolom. 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igennel, egyhangúlag elfogadta.

1.
Pénzügyi Bizottság külsős tagjának megválasztása

Dunkl Gergely polgármester: Zsigmondné Kovács Margit képviselő javaslatára felkérjük 
Hajdók Gyöngyit a Pénzügyi Bizottság külsős tagjának. Vállalja a tagságot, és hozzájárul-e, 
hogy megválasztása nyilvános ülésen történjen? 

Hajdók  Gyöngyi: igen,  vállalom  a  tagságot  és  hozzájárulok  a  nyílt  ülésen  történő 
tárgyaláshoz.

Dunkl Gergely polgármester: szavazásra teszem fel, hogy a testület elfogadja-e a Pénzügyi 
Bizottság külső tagjának személyére tett javaslatot?

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

122/2013 (VI. 20.) számú

H a t á r o z a t a

Pénzügyi, Ellenőrzési és Településfejlesztési bizottság külsős tagjának megválasztásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Pénzügyi, 
Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottság külsős tagjának Hajdók Gyöngyit 
- megválasztotta.

Dunkl Gergely polgármester: a törvény szerint a külsős bizottsági tagoknak is a testület előtt 
kell esküt tenni, ezért felkérem Hajdók Gyöngyit, hogy tegye le az esküt.

Hajdók Gyöngyi letette az esküt. 

2.
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Tájékoztató hamvasztó építésére vonatkozó elképzelésről

Dunkl  Gergely  polgármester:  megkérem  Vertig  Csabát  ismertesse  elképzeléseit  az 
esetlegesen építendő hamvasztóval kapcsolatosan. 

(Vertig Csaba vállalkozó tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Mrázik  Sándor  alpolgármester: milyen  szabályai  vannak  az  építkezésnek?  Mi  úgy 
gondoljuk, hogy a Képviselő-testület döntését lakossági fórumnak kell megelőznie. Szeretnék 
arról hallani, hogy az Ön vállalkozása mit vár az önkormányzattól? Mekkora a hamvasztó 
épülete, mennyi munkahelyet teremt?

Vertig Csaba vállalkozó: az épület kb. 400 m2 lenne, az egész beruházás 0,2 ha területet 
igényel. Indulásképpen 5-6 ember foglalkoztatása lenne megoldható. Tudom, hogy arra nincs 
lehetősége az önkormányzatnak, hogy adókedvezményt  adjon, tehát ezt nem is várom. Ha 
sikerülne  megvalósítani  az  elképzelésemet,  ezzel  nem  zárnám  le  a  településen  végzett 
tevékenységemet.  Szeretnék  részt  venni  a  falu  életében.  Az  óvodát,  iskolát  szívesen 
támogatom, vagy a temetető felújításában is szívesen részt veszek: urnafal építése, ravatalozó 
felújítása.
Korábban hatályos  szabályok szerint  a lakóingatlantól,  szociális  intézménytől,  bolttól  való 
védőtávolság 200 m volt.  A mai szabályok szerint ez 1000 m. Korábban, ha a temetőben 
megvalósítottuk volna meg a beruházást nem kellett védőtávolság, most a kerítéstől számított 
200 m.
A  kemence  paramétereinek  meg  kell  felelnie  a  jogszabályban  előírt  feltételeknek,  a 
szűrőberendezéseket a Mérésügyi Hivatal szúrópróbaszerűen ellenőrzi, az üzem megkezdése 
előtt próbahamvasztást kell végezni, ahol a hatóság méri a káros anyag kibocsátásokat. Ha ez 
nem megfelelő, leállítják a működését. Füst, bűz, hamufelhő nem jön ki.

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő: az  előzetes  megbeszélések  alkalmával  melyik 
területet találták megfelelőnek?

Dunkl Gergely polgármester: a Jakabszállás felé vezető út és a Keresztúri út által behatárolt 
terület megfelelő lenne, de ez szántóföld, és át kellene minősíteni. 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a Gesztenyefasor után nem lehetne?

Dunkl Gergely polgármester: ott nincs telkünk.

Mrázik Sándor alpolgármester: van-e gyakorlati tapasztalata, ebben a tevékenységben? A 
beruházás  mekkora  értéket  képvisel  anyagilag?  Mennyire  eltökélt  a  szándék,  és  mennyire 
kivitelezhető? Ha ezt a testület végigviszi a községen, ott infrastrukturális beruházást is kell 
végezni.

Vertig  Csaba  vállalkozó: ha  van  Sárosdon  villanyszerelő,  gázszerelő,  nyilván  vele  lesz 
elvégeztetve  a  munka.  Székesfehérváron az uszoda mellett  a  szolgáltató  ház  épület  az  én 
beruházásom volt.  Eladtam,  amikor  tető  alá  került.  Akkor  kezdtem el  ezzel  foglalkozni. 
Voltak  kisebb-nagyobb  sikerek.  Nem  szeretnék  mellébeszélni,  szeretnék  nyílt  kártyákkal 
tárgyalni. Ezt mindenféleképpen meg szeretném valósítani, nem tud eltántorítani senki sem. 
Székesfehérváron  már  nekiindultam  ennek  a  dolognak.  A  szerződés  aláírása  előtt  volt 
lakossági fórum, ott is átment, az ottani területnek a képviselője azonban megváltoztatta a 
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véleményét  és  ott  elakadt  ez  az  egész  dolog.  Temetkezési  szolgáltató  tanfolyammal 
rendelkezünk.  200 M Ft-os beruházás lenne,  nyilván ennek van önereje, viszont van bank 
mögöttünk. Én erre már egyszer kaptam 134.800.000 Ft hitelt. 30-40 %-os önerőről van szó, 
amit fogunk tudni biztosítani. Még nem üzemeltettem hamvasztót. Egy barátom a szolnoki 
hamvasztó  üzemeltetője  volt  18 évig,  ő  fél  éven keresztül  minden nap itt  lesz betanítani. 
Illetve  temetkezési  vállalkozókkal  van  szándéknyilatkozatom.  Előírás,  hogy  mindig  a 
legközelebbi  hamvasztóba  kell  szállítani  az  elhunytat.  Most  sok  hamvasztás  van.  Minden 
településen vannak olyan szociális helyzetben élők, akiknek nincsen pénzük a temetésre, és 
támogatásra szorulnak. Erre is tudunk megállapodást kötni az önkormányzattal. Nem várok el 
semmilyen szolgáltatást, csak egyet kérek, hogy ne gördítsenek akadályokat és amennyiben 
megállapodunk, akkor az tényleg olyan legyen, mint egy szentírás. 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a területet is megvásárolná az önkormányzattól? 

Vertig Csaba vállalkozó: erről is lehet szó.

Dunkl Gergely polgármester: az érintett földterület kb. 10 ha, abból 0,2 ha területre lenne 
szükség, amit ki kell méretni, ennek vannak költségei. 

Mrázik  Sándor alpolgármester: van-e további  fejlesztési  terület  igénye?  Ez  a  2000 m2 
elegendő-e  a  vállalkozásnak:  A  területet  művelésből  ki  kell  vonni,  művelési  ágat  kell 
változtatni. Az önkormányzatnak bérleti szerződése van erre a területre. Akár más megoldás 
is lehetne. A Gesztenyefasornál állami területek vannak.

Vertig Csaba vállalkozó: nyilván ha meg lehet oldani más területtel, akkor az is jó.

Diószegi  András  mérnök: az  engedélyezés  egy  építési  engedélyezési  illetve  majd  egy 
telepengedélyezési eljárás. A környezetvédelmi hatásokat már vizsgálja a hatóság. Egy kicsit 
fog növekedni a gépkocsi forgalom, kisteher gépkocsik közlekedéséről van szó. Egy külön 
engedélyezési  eljárás a kemence.  Nekünk vizsgálni  kell,  hogy a gyártó által  megállapított 
paramétereket  teljesíti-e.  Az 1 km védőtávolság  egy mindenkit  megnyugtató  távolság.  Az 
ÁNTSZ nagyon szigorúan vesz mindent.

Dunkl Gergely polgármester: javasolom, hogy tárgyaljon a témáról a Pénzügyi Bizottság és 
tegyen javaslatot.

Vertig Csaba vállalkozó: a lakossági fórumon a kemence gyártója is jelen fog lenni.  Ha 
igény van rá,  el  tudunk menni  egy működő hamvasztót  megnézni,  én biztosítom ennek a 
feltételeit.

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: mindenképpen kíván foglalkozni vele 
a Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület. A tájékoztatás amit hallottunk, korrekt volt.

Vertig Csaba vállalkozó: lehetne majd a hamvasztó mellé egy asztalos üzemet létrehozni 
koporsó gyártására, ahol szintén munkahelyek jönnének létre.

Dunkl Gergely polgármester: javasolom, hogy a hamvasztó létesítését tárgyalja a Pénzügyi 
Bizottság. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
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4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
1 fő nem vett részt a szavazáson

az alábbi döntést hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

123/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

Pénzügyi, Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottság felhívásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhívja  a 
Pénzügyi,  Ellenőrzési  és  Településfejlesztési  Bizottságot,  hogy a  Sárosdon 
létesítendő hamvasztó önkormányzat által vállalható és nyújtható lehetőségeit 
vizsgálja meg és a vizsgálat eredményét terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Végh László képviselő a Pénzügyi, Ellenőrzési és 
   Településfejlesztési Bizottság elnöke

Határidő: 2013.szeptemberi testületi ülés

3.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról

Dunkl Gergely polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta. A Fejérvíz Zrt-nek volt 
májusban  egy  közgyűlése,  a  beszámoló  elfogadásra  került.  A  10  %-os  rezsicsökkentés 
vállalati szinten is nehézséget fog okozni. Erről bővebb tájékoztatás a következő közgyűlésen 
lesz. 
A tükröspusztai ivóvízhálózat kiépítésének költségvetése nagyjából összeállni látszik. A most 
kapott  anyagban megvan a földmunkának az árajánlata. Készítettem kalkulációt,  kb. 2 km 
földet  kellene  kitermelni.  Nettó  500  Ft/folyóméter nettó  áron,  ez  kb.  1  M  Ft  összeget 
jelentene. Meg kell igényelni a szakfelügyeleteket. Ha kérjük, ezt is elintézi a Fejérvíz Zrt. 4 
db  akna  lenne,  amit  esetleg  a  közmunkásokkal  elvégeztetnénk.  Ez  nettó  400  E  Ft. 
Összességében  bruttó  8  M  Ft  lenne  a  beruházás.  A  Tükröspuszta  Kft.  500  E  Ft-tal 
hozzájárulna a beruházáshoz. A lakossági hozzájárulást 25 % lenne, ami 95 E Ft. 
Az Új utca ivóvízhálózatának kiépítésére megkértem az árajánlatot. Még írásban nem érkezett 
meg, de szóban tájékoztattak, hogy 2,5-3,5 M Ft között lenne. 

Mrázik  Sándor  alpolgármester: a  tükröspusztai  ivóvízhálózat  kiépítésével  kapcsolatban 
mindenképp meg kellene keresni a Mezőfalvai Mg. Zrt-t. 

Dunkl  Gergely  polgármester: a  pénzlekötés  nem  történt  meg,  mert  ki  kellett  fizetni  a 
Pénzügyi  Kerettől  kapott  kamatmentes kölcsönt,  hogy most tudjunk pályázni.  Úgy néz ki, 
hogy  kapunk  10  M  Ft  kölcsönt.  A  pénzlekötéssel  kapcsolatban  elsősorban  a 
Takarékszövetkezetet kerestük meg. 3,5 %-ot adott volna a két hónapos lekötésre. 4,5 %-ra 
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csökkentették  a  jegybanki  alapkamatot.  Az újonnan alakult  Széchenyi  Bank közel 6 %-ot 
adna 6 hónapra. A június 25-ét meg kellene várni, ugyanis akkor lesz döntés a kamatmentes 
kölcsönről. 15 M Ft-ot le tudnánk kötni.

Mrázik  Sándor alpolgármester: minden  lehetséges  pénz  lekötését  minél  hamarabb  meg 
kellene tenni. Ha 10-12 M Ft-ot lekötöttünk volna, már 3 hónapja kamatozna.

Dunkl  Gergely  polgármester: kisebb összeget  le  tudunk kötni.  A feltételek  mellett  meg 
kellett nézni azt is, hogy ez egy alap betéti számla, vagy kérnek még mellette számlavezetési 
díjat. Nagyon sok helyen ez felmerült.

Mrázik Sándor alpolgármester: ha a számlavezető pénzintézetemnél  teszem meg,  akkor 
nem. 

Dunkl Gergely polgármester: minimum 5 M Ft lekötése meglesz a jövő héten. Volt egy 
igényünk hitelkonstrukcióra, amit zárt ülésen kellene tárgyalni. Egyetért ezzel a testület?

A Képviselő-testület 5 igennel egyhangúlag egyetértett,  hogy a hitelkonstrukció ügyet 
zárt ülésen tárgyalják.

Dunkl Gergely polgármester: folyamatban van a pénzintézetváltás. A Takarékszövetkezettel 
aláírásra  kerültek a szerződések,  és a terminál  telepítése megtörtént.  Július 1-től  át  tudjuk 
vinni a számlavezetést. 
Volt  a  KDV  Hulladékgazdálkodási  Társulásnak  közgyűlése.  A  Vertikál  Zrt-től  kaptunk 
választ  arra,  hogy miért  nyilatkoztak  a szemétszállítási  díj  kedvezménnyel  kapcsolatban a 
nevünkben.  Arra  hivatkoznak,  hogy a  társulási  szerződésben  van  egy kritérium,  hogy  az 
önkormányzat  addig  nem  tud  kedvezményeket  biztosítani,  amíg  nem  kötöttek  külön 
megállapodást  erre.  Nincs  ilyen  megállapodás,  valamint  rendeletünk  sincs  kedvezményre. 
Ezzel kapcsolatban a Kormányhivatal is kért adatszolgáltatást.

Mrázik Sándor alpolgármester: Ezt nagyon jól tudta a szolgáltató, hiszen ők egyezkedtek. 
Az önkormányzat nevében nyilatkozott a Vertikál Zrt. Mindenki a saját nevében tegye ezt. 

Dunkl Gergely polgármester: elég bizonytalan a helyzete,  a fennmaradása a társulásnak. 
Budaörs kilépett a társulásból, valamint a társulás sok projektet vállalt, ezeknek a kivitelezése 
is nagyon labilissá válik. Káosz van, úgy látom. A következő ülésen egy felszólalással biztos 
fogok élni, mert ujjal mutogatnak egymásra. Az Önkormányzatok ülnek az egyik helyen, ahol 
elmondják,  hogy  mit  szeretnének,  a  másik  helyen  meg  saját  magukat  vádolják,  mert  a 
szolgáltatók  tulajdonosai  is  az  Önkormányzatok.  Sok  mindent  nem  tudunk  tenni,  de 
megérdemel egy szót.

Mrázik Sándor alpolgármester: amit Polgármester Úr elmondott így is van, viszont ez a 
társulás egy szakmai csoportot alakított  ki. Az önkormányzatok a tulajdonosai, és van egy 
szakmai rész, akinek feladatokat adott a társulás: Kettejük között megy az ujjal mutogatás. 
Feladatokat  akarnak  visszaadni  az  önkormányzatnak.  Az  ellenőrzési  bizottság  kicsit 
komolyabban  ellenőrizze  a  szakemberek  munkáját.  Ha  valaki  belépett  rosszabbul  járt,  és 
nagyon sokan ki szeretnének lépni.

Dunkl  Gergely  polgármester: a  szemétszállítási  díjjal  kapcsolatban  olyan  tájékoztatást 
kaptam, hogy a 2012. áprilisi díj lesz megállapítva, 4,2 % lesz hozzátéve és ebből lesz -10 %. 
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3300 Ft  körül  lesz  a  negyedéves  díj.  A nagylóki  Polgármester  Úr  szeretné,  ha  úgymond 
csatlakoznánk  a  javaslatához.  Írásban  kértem  tőle  a  javaslatot,  de  nem  érkezett  meg.  A 
nyugdíjas néni maximum egyszer teszi ki havonta a kukát, és csak azt fizesse ki. Ez bent van 
a szerződésben és az Unió is előírta. Ezzel kapcsolatban is lesz szó a következő gyűlésen.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: és akkor majd összeszedjük a határban a szemetet. 
Megkülönböztetett színű kukával meg lehet oldani.

Dunkl Gergely polgármester: a havi két ürítés mindenkinek kötelező, és valamilyen módon 
jelzik, hogy úgy szállítottak. Vagy kisebb edényzetet adna a szolgáltató. Volt nálam a Dészolg 
Kft. A szelektív hulladékgyűjtés is szóba került, hogy az miért nem valósult még meg. Úgy 
gondolják,  hogy  a  házhoz  menő  szelektív  gyűjtés  tökéletesen  megfelel.  De  van  egy 
szerződésünk, és kértem, hogy minél hamarabb próbáljanak meg erre megoldást találni. Ezt 
írásban is kérni fogom tőlük. Lomtalanítással kapcsolatban is érdeklődtem tőlük. Azt a választ 
kaptam, hogy erről tájékoztatva lett a lakosság és az önkormányzat is. Ha valaki lomtalanítani 
szeretne, akkor egyeztetni kell a szolgáltatóval az időpontról.

Mrázik  Sándor alpolgármester: nyár  után érdemes  lenne  átgondolni,  megbeszélni,  hogy 
mérhetővé kellene tenni azt a szemétmennyiséget, amit elvisznek. 

Takács Istvánné képviselő: a Szociális Bizottság addigra már meg tudja mondani, hogy kik 
azok, akik a kedvezményben esetleg részesülhetnek. Különböző javaslatok voltak, és azokat 
is figyelembe vennénk.

Dunkl Gergely polgármester: ezt mindenképpen elmondom a társulási ülésen, mert ők is 
kötöttek egy szerződést. Kezdeményezzék az erre vonatkozó tárgyalást, és mi is megtesszük. 

A Baptista Szeretetszolgálattal Seregélyesen beszéltünk a szociális feladat ellátásáról, esetleg 
a konyhák átvételéről. A szociális feladatot jelenleg a Jobb Otthon Alapítvány végzi. Nem 
tájékoztattak bennünket arról, hogy a családgondozó elmegy, ő mutatta be az új kollégát. Egy 
héten  egyszer,  kedden van itt.  A 9 fő  étkezését  az  iskolai  konyháról  biztosították.  Aztán 
Abáról  hozták  az  ételt,  de  az  idősek  lemondták,  és  így  visszatértek  az  iskolai  konyhára. 
Felhívtam  őket  ezzel  kapcsolatban,  és  arra  hivatkoztak,  hogy  a  szerződésben  nem  volt 
kikötve,  hogy honnan vásárolják  az  ételt.  Lesz  Kistérségi  Társulási  ülés  június  27-én,  és 
szeretném, ha ezt számon kérnék. Ha ki akarunk lépni ebből, akkor legkésőbb novemberben 
meg kell tenni. Holnap jön 10 órára tárgyalni a Baptista Szeretetszolgálat a szociális feladatok 
átvételével kapcsolatban. Megnézik az épületet, ahol most működik a GYEJÓ. Ha felmondjuk 
a  szerződést,  akkor  nekünk  kellene  megkérni  a  működési  engedélyt,  a  tárgyi,  személyi 
feltételeket  biztosítani.  A  tárgyi  feltételek  biztosításában  tud  segíteni  a  Szeretetszolgálat. 
Vállalnák,  hogy  felújítják  az  épületet.  Seregélyesen  lesz  üzemi  konyha,  ahol  1000  főre 
szeretnének  főzni.  Valószínű,  hogy csak melegítő  konyhák  lennének az  iskolai  és  óvodai 
konyhák.  Elsősorban  a  kötelező  szociális  feladatokat  vennék  át.  Szeretném  a  következő 
testületi ülésre meghívni őket, hogy tájékoztassanak bennünket. 
Elküldtük  nekik  az  ismételt  kérést,  hogy  amennyiben  jogszabályban  tudják  az  óvodában 
verekedő szülők kizárását alkalmazni, akkor tegyék meg. Erre még nem kaptunk választ. 
Megküldtük a volt szeméttelepnél lévő figyelő kutakból vett vízminták vizsgálati eredményét 
a Környezetvédelmi  Felügyelőségnek.  Hiányzik  a króm mérése,  amit  2014. 04. 31-ig kell 
pótolni, ugyanis ezt a vizsgálatot 2013. évre fogadták el.
Voltak ellenőrizni az akadálymentességet. Mindent rendben találtak, csak a mozgáskorlátozott 
WC-ben nem működött a csap, de már megtörtént a javítása. 
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A rendőrségi épületnél nem történt meg az érintésvédelmi felülvizsgálat.  Szeptemberben el 
lesz végezve. A többi önkormányzati épületnél megtörtént az érintésvédelmi felülvizsgálat. 
Megérkezett  a  Kézműves  Ház  felújítására  benyújtott  pályázat  elbírálása.  25  M  Ft-ig 
támogatják a beruházást. 

Takács  Istvánné  képviselő: szeptember  7-re  tervezzük  a  kézműves  találkozót,  azt  meg 
kellene beszélni.

Dunkl  Gergely  polgármester: megindul  a  közbeszerzés,  az  60  nap,  augusztusban  fog 
kiderülni, hogy ki lesz a kivitelező. 
A Leader pályázathoz 500 m2-es sátorra kértem árajánlatokat, az egyik 9 M Ft, a másik 10 M 
Ft. Ezzel a két ajánlattal meg lehet indítani a pályázatot, amit a jövő héten meg is teszünk. 
Ellenőrizték  a  Turisztikai  vonzerő  fejlesztése  Sárosdon  c.  projektet.  Ezzel  le  is  zárult  a 
pályázat.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a Kézműves Ház felújításának az önrésze 7 M Ft, 
amit a költségvetésben nem biztosítottunk.

Dunkl Gergely polgármester: beszélni  kellene a Sportclubbal  a Leader pályázatról,  mert 
megérkezett a terheléses EKG árajánlata. A Kempo SE is adott be Leader pályázatot, és a 
Lovasegylet is szeretne beadni akadálypályára.
Megtörtént  a  tornateremnél  a  garancia  meghosszabbítása  augusztus  31-ig.  Július  30-ai 
határidőt kapott a Heibl Kft. arra, hogy teljesítsék, amit vállaltak. Jövő héten lesz egy bejárás, 
kérem,  hogy  minél  többen  legyünk  ott.  A  Heibl  Úr  azt  mondta,  hogy  ők  megcsinálnak 
mindent, csak írjuk le, hogy mit szeretnénk. 

19.06 órakor Papné Gál Gyöngyi könyvtáros megérkezett.

Dunkl Gergely polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás van-e? 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 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

124/2013 (VI. 20.) számú

Ha 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.

Dunkl  Gergely  polgármester: Javasolom,  mivel  megérkezett  Papné  Gál  Gyöngyi 
könyvtáros, hogy tárgyaljuk az ügyét. Zárt, vagy nyílt ülésen tárgyaljunk?

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: nekem megfelel a nyílt is.

Dunkl  Gergely  polgármester:  az  elmúlt  napokban  nem  tudom,  hogy  a  képviselők 
találkoztak-e a  szórólappal,  ami  arról  szólt,  hogy a nagylóki  általános  iskola egy fórumot 
szeretne tartani, amelynek helyszíne a könyvtár. Én erről információt nem kaptam, hogy ez a 
fórum megrendezésre kerülne önkormányzati  épületben. Az iskola vezetője felhívott,  hogy 
tudunk-e erről?  Akkor  tudtam meg.  Megpróbáltam elérni  a  nagylóki  intézményvezetőt  és 
tájékoztatást  kérni,  hogy  ki  adott  engedélyt,  hogy  önkormányzati  épületben  egy  idegen 
iskolának  a  fóruma  megrendezésre  kerüljön,  de  vele  nem  tudtam  beszélni.  A  szórólap 
terjesztésének megtiltására nincs jogunk, de a fórum megtartásának megtiltására igen. Ezután 
elmentem a könyvtárba, és találtam az íróasztalon pár szórólapot, ez kicsit felháborító volt 
számomra.  Elmondtam, hogy nekem mi a véleményem erről.  Kértem Papné Gál Gyöngyi 
könyvtárost,  hogy  mindenképpen  szóljon  a  nagylókiaknak,  hogy  erre  engedélyt  mi  nem 
adtunk és nem is szeretnénk. Utána felhívta az iskolát, a fórum nem volt megtartva. Hétfőn 
megjelent a tantestület és a polgármester is Nagylókról. Leültünk velük beszélgetni. Az iskola 
vezetése elmondta nekik, hogy ez nem egy etikus lépés volt. Papné Gál Gyöngyi könyvtáros 
írt egy levelet ezzel kapcsolatban. Szerinte ez egy nyilvános könyvtár, ahol meg lehetett volna 
tartani  a  fórumot.  Szerintem  pedig  ott  könyveket  olvasunk,  vagy  veszünk  ki.  Erre 
mindenképpen engedélyt kellett volna kérni. Megkapták azt a levelet is a képviselők, amit a 
nagylóki intézményvezető küldött.

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: engem ezzel az üggyel kapcsolatban nagyon sok vád ért. 
Nagyon rosszul esett. Nem tantestületi, nem tanári megbeszélést akartak tartani a nagylókiak, 
hanem beszélgetni akartak, szerintem ez nem tilos a könyvtárban. Akkor szembesültem vele, 
hogy miről  van szó, amikor megláttam a szórólapot,  amit előtte fél órával hoztak és nem 
néztem meg. Akkor felhívtam egy nagylóki tanárt és elmondtam neki, hogy ezt a fórumot 
nem lehet a könyvtárban megtartani. Erre azt válaszolták, hogy jó, akkor elállnak ettől.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: elsősorban nekik kell tőled bocsánatot kérni, mert 
félretájékoztattak, és ilyen helyzetbe kerültél.

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: ők megtették a bocsánatkérést.  A sárosdi emberek nem 
álltak ki mellettem. Megkérdőjelezték a szavahihetőségemet, a becsületemet.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ők mégis odajöttek, pedig mondtad nekik, hogy ne 
jöjjenek. Hogyan tájékoztattak? Azért kérdeztem meg, hogy a te becsületedet mentsük meg. 
Megkérdeztem a nagylóki polgármestert, hogy fordított esetben ő milyen lépést tenne? Csak 
annyit mondott, hogy még nem volt ilyen helyzetben.

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: nagyon rosszul esik, ha mások előtt számon kérnek. Ezt a 
munkáltató előtt kell. Fél információk mennek ki a faluba. Mindenki engem akar megkövezni.
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Mrázik Sándor alpolgármester: egy kicsit ülj át a polgármester és a képviselők helyébe is. 
Nagyon szomorú, ha ezt így gondolod. Aki nem foglalkozik ezzel,  annak az jött  le, hogy 
idejönnek a nagylókiak és propagálják az iskolájukat. Aki közéletet él, úgy mint te is és mi is, 
az ki van téve ilyen támadásoknak.

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: nem hallottam, hogy gyereket toboroznak a Nagylókiak. 
Azt mondták, hogy egypár tanár bejön és beszélgetnek, és nem azt, hogy az egész tanári kar. 
Ezt  miért  ne  lehetne  a  könyvtárban?  Meg  se  fordult  a  fejemben,  hogy  számunkra  rossz 
szándékkal jönnek. 

Takács Istvánné képviselő: belement egy olyan csapdába, amire nem is gondolt.

Dunkl Gergely polgármester: erről az ügyről mindenképpen kell és kellett volna beszélni. 
Jött  egy  írásbeli  megkeresés  az  iskolától  ezzel  kapcsolatban.  A  testület  ezt  a  javaslatot 
elfogadja-e és kivizsgálja-e az ügyet?

Mrázik Sándor alpolgármester: a testület nem tehet mást. Közös érdekünk ezt megbeszélni, 
mindenkinek a megnyugtatására.

Dunkl Gergely polgármester: meg kellett volna nézni, hogy milyen szórólapot visznek.

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: más emberek előtt leteremtett a Polgármester Úr. Rosszul 
esett. Ha ez a bűnöm, hogy ezt a szórólapot nem néztem meg, akkor vállalom a büntetést.

Dunkl  Gergely  polgármester: elnézést,  hogy leteremtettelek.  Ki  kellett  volna  hívni.  Azt 
gondoltam, hogy csak egy családtagod van a könyvtárban. Le volt kapcsolva a villany abban a 
sarokban, amire hivatkozol.

Papné Gál  Gyöngyi  könyvtáros: nyár  van,  világos  van,  nincs  ott  sötét.  Szerettek  volna 
beiratkozni  a  könyvtárba.  Amikor  meghallották,  hogy milyen  hangon és  milyen  stílusban 
beszéltél velem, és megkérdezték, hogy ki volt ez az úr, mondtam, hogy a Polgármester Úr 
volt. Azt mondták, hogyha ilyen a polgármester, akkor ők nem szeretnének beiratkozni. Nem 
tudom, hogy kik voltak.

Dunkl Gergely polgármester: ezt nem írásban, így kellett volna elmondani, persze így is. 
Bementem volna a könyvtárba és személyesen megbeszéltük volna.

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: máskor is négyszemközt kellene megtárgyalni a dolgokat. 
Ezért így érzem, hogy nincs mit egymásnak mondani. Azóta engem csak támadás ér.

Dunkl  Gergely  polgármester: kaptam  telefonokat,  a  lakosság  tájékoztat  arról,  hogy  mi 
folyik a könyvtárban. Ennek van felelőse.

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: de ennek én vagyok a felelőse?

Dunkl Gergely polgármester: olyan nyilatkozat történt,  amihez a testület,  a polgármester 
nem járult hozzá. Nem tájékoztattál a szórólap tartalmáról.
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Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: ha hibáztam, akkor jóvátettem, hogy lemondtam ezt és nem 
jött  létre  ez  a  fórum.  Nem szeretnék semmit,  csak megnyugodni  és  nyugodtan  csinálni  a 
dolgom, ha ez lehetséges.

Végh László képviselő: amikor betették a szórólapot, mit mondtak?

Papné  Gál  Gyöngyi  könyvtáros: egyvalaki  jött  be  és  megkérdezte,  hogy  leteheti-e  a 
szórólapot. 

Végh László képviselő: meg se kérdezted, hogy mi a szándékod, minek hoztad?

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: szoktak lenni szórólapok a könyvtárban. Sárosdi volt, aki 
behozta, nem is gondoltam erre.

Takács Istvánné képviselő: a tanulság az, hogy abban se bízzunk, akiben korábban bíztál. A 
tiszteletet mindenkinek meg kell adni, mindenki lehet ilyen helyzetben. Valaki akkor bűnös, 
ha rábizonyosodik.

Dunkl Gergely polgármester: azt  kérdeztem,  mi  lesz itt  hétfőn 17 órakor?  Megláttam a 
szórólapot,  ebben  a  helyzetben  legyen  ez  tanulság  számomra  is,  hogy  ezt  nem  így  kell 
elintézni.

Takács Istvánné képviselő: én is ideges lettem, mert nem tudtam a szórólapokról. Én is azt 
gondoltam, hogyan lehet ez? Felhívtam szombaton Papné Gál Gyöngyit.

Mrázik Sándor alpolgármester: kérem Polgármester Urat és Papné Gál Gyöngyit, hogy a 
kettejük konfliktusát a cél érdekében egymás között rendezzék le, ez lehet a megnyugtató. 
Nekem is hihetetlen, elfogadom az érveidet, de okuljunk belőle. Azt látom ebből az esetből, 
hogy  az  önkormányzat  két  intézménye  nem  kommunikál  egymással.  Ennek  a  két 
intézménynek szorosan egybekötött állapotban kellene lennie. Ez is egy nagyon nagy tanulság 
nekem. Egy intézményvezetőnek meg kell  nézni,  hogy milyen papírt  tesznek az asztalára, 
mert minden helyzetben Sárosdot képviseli. Te mindig is így tetted. Nem a bizalmatlanságot 
mondom. 

Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: az iskola vezetését  nem tudom,  hogyan zajlik.  Nagyon 
zsúfolt folt az a hét. Szoktam az óvodásoknak és az iskolásoknak is könyvtári órákat tartani.  
Az iskola igazgatójával szóban tisztáztuk ezt a dolgot.

Végh László képviselő: azokkal kell  tisztáznod,  akikkel problémád van. Azt a problémát 
próbáljuk tisztázni, amire van egy beadvány. Sajnos, abban, hogy milyen visszhangja van a 
faluban, nem tudunk segíteni. Más helyen mi történik, nem érdekel. Te is közfeladatot látsz el. 

Mrázik Sándor alpolgármester: minden évben körültekintő beszámolót teszel a testület elé. 
Tedd  a  dolgod  az  iskolával,  óvodával.  Mint  a  könyvtár  vezetője  van  egyfajta  oda-vissza 
kapcsolat. Ez az ügy nyilván azért okoz ez neked lelki problémát, mert nem gondoltad volna, 
hogy valaki feltételezi rólad, hogy Sárosd iskolája ellen dolgozol. Jó magyar szokás szerint 
mindenki mossa kezeit  és megírja a levelet  és majd a testület  hoz egy döntést.  Az iskola, 
óvoda a mienk, hiába a Baptista Szeretetszolgálat tartja fenn. Ahogy a könyvtár is Sárosdé. 
Okuljunk belőle, és beszéljétek meg egymással.
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Dunkl  Gergely  polgármester:  aki  dolgozik,  az  hibázik  is.  Emberből  vagyunk,  mindenki 
hibázhat. Egy írásbeli figyelmeztetéssel mindenképpen élnék.

dr. Hanák Mária jegyző: ennek megtárgyalása viszont már zárt ülés.

Hajdók Gyöngyi a Pénzügyi Bizottság tagja távozott az ülésről.

4.
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

Dunkl  Gergely  polgármester: az  írásos  anyagot  mindenki  megkapta.  Van-e  valakinek 
kérdése,  véleménye,  javaslata?  Nincs.  Aki  elfogadja  a  Polgármesteri  Hivatal  alapító 
okiratának módosítását az előterjesztés szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

125/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

Sárosd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 
módosításáról

Sárosd Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta:

1.A Képviselő-testület a Sárosd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 
az  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okiratot  a  határozat  2.  számú 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  Jegyzőt  a  szükséges  dokumentumok 
aláírására.

2. A Képviselő-testület  felhívja a Jegyzőt,  hogy a módosító és az egységes 
szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okiratot  a  Magyar  Államkincstár  részére,  a 
törzskönyvi  nyilvántartásba  vételével  kapcsolatos  intézkedés  megtétele 
érdekében terjessze fel.

Határidő: az alapító okiratok aláírását követő 8 napon 
Felelős: Dunkl Gergely polgármester

 dr. Hanák Mária jegyző
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5.
A II. számú háziorvosi körzetre vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerződés 

megvitatása

Dunkl Gergely polgármester: van-e észrevétele ezzel kapcsolatban a Jegyző Asszonynak?
dr. Hanák Mária jegyző: nincs.

Végh László képviselő: beszéltünk róla pénzügyi bizottsági ülésen. Megfoghatatlan, amit a 
Doktor Úr visszaküldött. Nem tudunk vele foglalkozni.

Dunkl Gergely polgármester: ez alapján úgymond kiindulva kiegészítenénk azzal, aminek 
benne  kellene  lennie  a  Jegyző  Asszony  szerint.  Az  Orvosi  Kamarának  elküldenénk  az 
anyagot, mielőtt visszaküldjük a Doktor Úrnak.

dr.  Hanák  Mária  jegyző: van  a  szerződésben  olyan,  amiről  mi  nem  beszéltünk,  pl. 
kártalanítás.  A karbantartási  költségeket  nem így kellene megfogalmazni.  Mióta a Sospito 
Kft. működteti a II. körzetet, azóta az önkormányzat nem kapott finanszírozást a MEP-től, így 
a szerződés szerinti megfogalmazás nem pontos stb.

Mrázik Sándor alpolgármester: a testület pontról-pontra az orvosok jelenlétében átnézett 
egy  szerződést.  Teljesen  egyetértek  Polgármester  Úr  javaslatával.  Azt  a  jegyzőkönyvet 
küldjük el, amely az egyeztetésről készült az Orvosi Kamarának, mert a törvényi minimum 
megfelel, a többi felmerült kérdéstől ne zárkózzon el a testület, hanem külön tárgyalja át. 

Dunkl Gergely polgármester: aki elfogadja azt,  hogy az előzőekben felvett  jegyzőkönyv 
alapján  összeállított  szerződést  a  Magyar  Orvosi  Kamarának  megküldjük véleményezésre, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

126/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításának megküldéséről Magyar 
Orvosi Kamarának

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sospito Kft-vel 
kötött  egészségügyi  feladat-ellátási  szerződés  jogszabályváltozás  miatti 
módosítására  készült  tervezetet  véleményezésre  megküldi  a  Magyar  Orvosi 
Kamarának.
Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Sospito Kft, a 
határozat megküldésével értesítse. 

Felelős: Dunkl Gergely polgármester
Határidő: 2013. július 7.
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6.
Az I. számú háziorvosi körzet vállalkozásba történő átadására vonatkozó ajánlat 

megvitatása

Dunkl Gergely polgármester: kérem, hogy a bizottsági elnökök ismertessék a javaslatukat.

Végh László  képviselő,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke: a  bizottság  nem tudott  javaslatot 
tenni, mert a beadványban nem volt érdemi javaslat.

Takács Istvánné képviselő, a Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság sem tudott 
javaslatot tenni.

Dunkl  Gergely  polgármester: aki  egyetért  azzal,  hogy  nem  tudja  a  Képviselő-testület 
elfogadni a Sospito Kft. által az I. számú háziorvosi körzet vállalkozásba történő átadására 
vonatkozó ajánlatát, mert érdemi ajánlat nincs, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

127/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

Sospito Kft. által az I. számú háziorvosi körzet vállalkozásban történő működtetésére 
adott ajánlatáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sospito Kft. által 
az  I.  számú  háziorvosi  körzet  vállalkozásban  történő  működtetésére  adott 
ajánlatát elfogadni nem tudja, mert abban a feladatellátásra vonatkozóan érdemi 
javaslat nincs. 
Felhívja  a  Polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Sospito  Kft-t  a  határozat 
megküldésével tájékoztassa.

Felelős: Dunkl Gergely polgármester
Határidő: 2013. július 7.

Mrázik Sándor alpolgármester: én javasoltam a bizottságnak, hogy az I. háziorvosi körzetet 
hirdessük meg. Mivel a helyettesítés miatt ebben az évben a finanszírozásban már változás 
nem lesz, most van lehetőségünk erre a lépésre.
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Dunkl Gergely polgármester: aki egyetért azzal a javaslattal, hogy az I. háziorvosi körzetet 
hirdessük meg, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

128/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

I. számú háziorvosi körzet feladat-ellátásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  a 
Sárosd I. számú háziorvosi körzet feladat-ellátásával kapcsolatban felmerült 
problémákat és az alábbi döntést hozta: 
Megkeresi a Sospito Kft-t, hogy 2013. július 15. határnapig adjon teljes körű 
ajánlatot  a  Sárosd  I.  számú háziorvosi  körzet  feladatellátásra  vonatkozóan. 
Ajánlatában határolódjon el a Sárosd II. számú háziorvosi körzetre kialakított 
megállapodás  tartalmától.  Ajánlatát  a  2013.  márciusi  Képviselő-testületi 
ülésen  kialakított  önkormányzati  javaslatra  alapozza.  A  feladatellátásra 
vonatkozó ajánlat mellé csatoljon szerződéstervezetet is.
Amennyiben a Sospito Kft a 2013. július 15. napjában megjelölt határnapon 
az  ajánlatát  nem  nyújtja  be,  a  Képviselő-testület  az  I.  számú  háziorvosi 
körzetbe  háziorvosi  állást  hirdet.  A  feladat  ellátható  vállalkozásban  és 
közalkalmazotti  státuszban  egyaránt.  Az  állásra  vonatkozó  hirdetést  a 
kormányzati honlapon (KSZK), és Sárosd Nagyközség honlapján közzé kell 
tenni.  A  pályázat  2013.  augusztus  16.  napjáig  nyújtható  be,  a  Képviselő-
testület soron következő ülésén dönt. Az álláshely azonnal betölthető.

Felelős: Dunkl Gergely polgármester
   Dr. Hanák Mária jegyző álláshely meghirdetéséért

Határidő: 2013. július 7. Sospito Kft megkeresésére
      2013. július 16. álláshirdetésre

7.
Védőnői álláshelyre pályázat kiírása

Dunkl  Gergely  polgármester: a  múltkori  sikeres  pályázó  visszakozott,  így  kénytelenek 
vagyunk kiírni még egy pályázatot. aki egyetért azzal, hogy ismét írjunk ki védőnői állásra 
pályázatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

129/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

Védőnői álláshelyre pályázat kiírásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Közalkalmazottak 
jogállásáról”szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot ír ki területi védőnői 
ellátás munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Fejér megye Sárosd, Szabadság tér 3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Sárosd  Nagyközség  II.  sz.  védőnői  körzetében  területi  védőnői  és  iskola-egészségügyi 
(nevelési  intézmény)  feladat  ellátása  a  területi  védőnői  ellátásról  szóló  49/2004.  (V.21.) 
ESzCsM rendelet alapján

Illetmény  és  juttatások:  a  „Közalkalmazottak  jogállásáról”szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv. 
rendelkezései szerint

Feltételek:
- egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert 
oklevél
- büntetlen előélet
- magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázathoz csatolandó:
- végzettséget igazoló okirat másolata
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör azonnal betölthető.
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A pályázat benyújtási határideje: 2013. augusztus 16.

A pályázati  kiírással kapcsolatos további információt Dunkl Gergely polgármester nyújt,  a 
25/509-330 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, 2433 Sárosd, Fő út 2, Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését
-  Személyesen:  Dunkl  Gergely  polgármester  Sárosd,  Fő  út  2.  előzetesen  egyeztetett 
időpontban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013.szeptemberi testületi ülés

A pályázatot Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el, fenntartva a 
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás közzétételének további helye: www.sarosd.hu

Egyéb információ: a próbaidő 3 hónap

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a KSZK honlapon jelentesse 
meg.

Határidő: megjelentetésre: azonnal, elbírálásra: 2013. szeptember
Felelős: jegyző, polgármester, Szociális és Egészségügyi Bizottság

8.
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálata

Dunkl Gergely polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta. A kilépési korlátokat is 
szabályozza a módosítás,  nehogy úgy járjunk, mint  pl.  Budaörs esetében,  aki jogkockázat 
nélkül kilépett. Vannak problémák, de ezt a társulást fenn kell tartani, mert saját magunk nem 
tudjuk  megoldani  a  feladatot.  Aki  elfogadja  a  társulási  megállapodás  módosítását  az 
előterjesztés szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

130/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási 
Megállapodásának módosításáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közép-Duna  Vidéke 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodását  a  Magyarország 
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  146.§  (1)  bekezdésében 
foglaltaknak eleget téve felülvizsgálta és a következők szerint módosítja:

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Megállapodás

1. A Társulási Megállapodás 1. bekezdése a következők szerint módosul:
Az  alább  felsorolt  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei  elhatározzák,  hogy 
Magyarország  Alaptörvénye,  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  
CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, a Közép-Duna vidéke 
térségének  integrált  szilárdhulladék-gazdálkodási  feladatainak  ellátására,  valamint  az 
ennek  megvalósítását  szolgáló  közös  pénzalap  létrehozása  érdekében,  mint  közös  cél 
megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében

2. a  PREMBULUM  6.  bekezdésének  második  mondata  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:

A  Társulás  tagjai  rögzítik,  hogy  a  jogi  személyiséggel  rendelkező  önkormányzati 
társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös 
előnyök  és  az  arányos  teherviselés  alapján  hozzák  létre,  mégpedig  mint  helyi 
önkormányzatként  működő  Tagok feladat-  és  hatáskörének  ellátására  a  Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a értelmében.

3.  III. fejezet Társulás jogállása első bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, 
működése során  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott 
szabályokat kell alkalmazni.

4. IV.  fejezet  Előzetes  megállapítások,  követendő  elvek,  a  Társulás  és  tagjai 
feladatai IV/1. pontjának első, második és hetedik bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

Ezen társulási  megállapodás  megkötésénél  Tagok a vonatkozó KA előírások mellett  a 
hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) rendelkezéseit veszik figyelembe.

A Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű 
igazgatási  feladatokkal,  másrészt  lakossági képviseleti  oldalról,  a lakosság bevonásával 
közelíti meg a feladatokat. 

20



Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit 
és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben 
történő jogszabályalkotás (pl.: szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás 
stb.)  mind  olyan  feladatok,  melyek  nélkülözhetetlenek  a  projekt  végrehajtásához. 
Ugyanezen  elv  vonatkozik  a  már  esetlegesen  megkötött,  illetve  működő  üzemeltetési 
szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatáspolitikára (rendeletekre) is.

5. IV.  Előzetes  megállapítások,  követendő  elvek,  a  Társulás  és  tagjai  feladatai   
IV/2.3. pont második bekezdése a következőkkel egészül ki:

A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, 
döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot 
hoznak,  melyet  a  döntést  követő  15  napon  belül  a  Társulási  Tanács  elnökének 
megküldenek.

6. IV.  fejezet  Előzetes  megállapítások,  követendő  elvek,  a  Társulás  és  tagjai 
feladatai IV/3. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Tagok  a  Társulási  Megállapodásban  vállalt  közös  feladataik  végrehajtása,  azaz  annak 
érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer 
működése,  a  közszolgáltatás  megszervezése  az  egységes  díjpolitika  és  a  fenntartható 
fejlődés  alapján  mind  jogilag,  mind  pénzügyileg,  mind  pedig  műszakilag  megfelelően 
biztosított  legyen,  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény 36.§-a  alapján 
ugyanezen törvény 34.§, 37.§, 44.§, 74.§ (2)-(3), 78.§ (3), 90.§ (5)-(8)bekezdésekben a 
települési  önkormányzatokra  vonatkozó  szabályokban  meghatározott  szilárd 
hulladékgazdálkodási  közfeladatuk  ellátására  vonatkozó  feladat-és  hatáskörüket  a 
Társulásra átruházzák.

7. IV.  fejezet  Előzetes  megállapítások,  követendő  elvek,  a  Társulás  és  tagjai 
feladatai IV/3.1. pont a, bekezdése hatályát veszti.

8. IV.  fejezet  Előzetes  megállapítások,  követendő  elvek,  a  Társulás  és  tagjai 
feladatai IV/3.1. pont b, bekezdése a következők szerint módosul:

b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés, szerződés felmondása

9. IV.  fejezet  Előzetes  megállapítások,  követendő  elvek,  a  Társulás  és  tagjai 
feladatai IV/3.2. pont b, bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

b,  Évente  megtárgyalja  a  közszolgáltató  által  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási 
tevékenységről  készített  beszámolót,  megállapításairól  tájékoztatja  a  tagi 
önkormányzatokat.  

10. IV.  fejezet  Előzetes  megállapítások,  követendő  elvek,  a  Társulás  és  tagjai 
feladatai IV/3.2. pontja c, d, és e, bekezdésekkel egészül ki.

c,  a  helyi  önkormányzati  rendeletalkotás  koordinálása,  tartalmi  információnyújtás, 
önkormányzati rendelet véleményezése
d, Részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program OHÜ 
által történő készítésében, az OHÜ részére a területi hulladékgazdálkodási terv és területi 
megelőzési programhoz a rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja
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e, egyezteti a közszolgáltató, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését 
végző gazdálkodó szervezet által készített hulladékgazdálkodási tervet

11. IV.  fejezet  Előzetes  megállapítások,  követendő  elvek,  a  Társulás  és  tagjai 
feladatai  IV/4.  pont  negyedik  bekezdésének  második  és  harmadik  mondata 
hatályát veszti.

12. V.  fejezet  a  Társulás  vagyona,  gazdálkodása  első  bekezdése  a  következőkkel 
egészül ki:

 A  Társulás  pénzügyi-gazdálkodási  feladatait  a  munkaszervezeti  feladatokat  ellátó 
Polgármesteri  Hivatal  látja  el. A  Társulás  gazdálkodásának  részletes  szabályait  külön 
szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá.

13. V. fejezet  A Társulás vagyona, gazdálkodása V/1. a, pontja első bekezdésének 
első  mondata hatályát  veszti,  a  második  és  harmadik mondata a következők 
szerint módosul: 

A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a 
2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  működési  költség  összegének 
meghatározása  folyamán  mindenkor  az  1.  számú  melléklet  szerinti,  a  költségvetési 
törvényben meghatározott lakosságszám-arányt tekintik mérvadónak.

14. V.  fejezet   A  Társulás  vagyona,  gazdálkodása  V/1.  a,  pontja  negyedik 
bekezdésének első mondata a következők szerint módosul: 

Tagok a működési  és  fejlesztési  hozzájárulás  összegét  minden év március  31.  napjáig 
kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni. 

15. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.c, pontja második bekezdésének 
második mondata a következők szerint módosul:

A  Társulási  Tanács  elnöke  köteles  a  költségvetés  gazdálkodásának  féléves  és 
háromnegyed éves helyzetéről beszámolni a Társulási Tanácsnak.

16. V.  fejezet  a  Társulás  vagyona,  gazdálkodása  V/1.d,  pont  első  bekezdése  a 
következőkkel egészül ki:

A  tagi  önkormányzatok  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  felhatalmazó  levélben 
bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati  Társulás  megnevezését,  pénzforgalmi  jelzőszámát,  mint  azonnali 
beszedési  megbízás  benyújtására  jogosultat  azzal,  hogy  a  tagok  a  társulási  tagsági 
jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank 
által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.

17. V.  fejezet  a  Társulás  vagyona,  gazdálkodása  V/1.d,  pont  második  bekezdése 
hatályát veszti.

18. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.e, pontja a következők szerint 
módosul:

A Társulás  jogszabályszerű  működésének ellenőrzése  érdekében Felügyelő  Bizottságot 
hoz  létre  (ld.  VII/4.  fejezet).  A  Társulás  rendelkezésére  álló  források  szabályszerű, 
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása érdekében belső kontrollrendszert kell 
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működtetni. A Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére a Mötv., az Áht. és végrehajtási 
rendeletekben meghatározott rendelkezések az irányadók.

19. V.  fejezet  a  Társulás  vagyona,  gazdálkodása  V/1.f,  pont  első  bekezdése  a 
következőkkel egészül ki:

A  Társulás  vagyona  törzsvagyon  vagy  üzleti  vagyon  lehet.  A  Társulás  vagyona 
tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. 

20. V.  fejezet  a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f,  pont második és harmadik 
bekezdése a következők szerint módosul:

A  Társulás  tagi  önkormányzata  által  a  társulásba  bevitt  vagyont  a  társuló  helyi 
önkormányzat  vagyonaként  kell  nyilvántartani,  a  vagyonszaporulat  a  társult 
önkormányzatok  közös  vagyona  és  arra  a  Polgári  Törvénykönyv  közös  tulajdonra 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelemmel a  Mötv. 90.§ (4) bekezdésben foglalt 
rendelkezésekre.

A Társulás megszűnése,  kiválás vagy kizárás esetén Tagok egymással a megszűnéskori, 
kiváláskori vagy  kizáráskori  állapot  szerint  a  KA jogszabályok  és  az  egymás  közötti 
kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek. 

21. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont negyedik bekezdésének 
első mondata a következők szerint módosul:

A Társulásból történő kiválás vagy kizárás esetén a Társulásba bevitt vagyontárgy társulás 
tagja részére történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő 
kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel rendelkező társulás további működését.

22. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/2 ponttal egészül ki a következők 
szerint:

A Társulás  a  feladatkörében  tartozó  közszolgáltatások  ellátására  költségvetési  szervet, 
gazdálkodó  szervezetet,  nonprofit  szervezetet  és  egyéb  szervezetet  alapíthat,  kinevezi 
vezetőiket.  Költségvetési  szerv  alapítása  esetén  az  irányításra,  felügyeletre  vonatkozó 
hatáskörök  a  2011.  évi  CXCV.  törvény  9.§-ban  foglaltaknak  megfelelően  kerülnek 
meghatározásra. A Társulás által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási 
Tanács, annak vezetője a Társulási Tanács elnöke.

23. VI. fejezet Díjpolitika hatályát veszti.

24. VII.  fejezet  Szervezeti  rendszer  második  bekezdése  a  következők  szerint 
módosul:

1.  Társulási  Tanács,  2.  Társulási  Operatív  Tanács,  3.  Társulási  Tanács  Elnöke,  4. 
Felügyelő  Bizottság,  5.  KDV Projekt  Iroda, 6.  Székhely  Önkormányzat  Polgármesteri  
Hivatala 

25. VII.  fejezet  VII/1.  pont Társulási  Tanács  első  bekezdése  a  következők  szerint 
módosul: 
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A  Társulás  döntéshozó  szerve  a  Társulási  Tanács.  A  Társulási  Tanácsot  a  társult  
önkormányzatok képviselő-testületei  által delegált  tagok alkotják.  Minden egyes társult  
önkormányzatot 1-1 tag képviseli a Társulási Tanácsban. 

26. VII.  fejezet  VII.1.1.  Tanács  kizárólagos  feladat-  és  hatásköre  e,  és  i,  pontjai 
helyébe a következő rendelkezések  lépnek:

e,Tag kizárása 
i, az érintett tárcákkal a támogatási szerződések megkötése,

27. VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre p,ponttal egészül ki 
a következők szerint:

p,hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos  döntések  meghozatala, 
szerződések elfogadása, módosítása, megszüntetése

28. VII.  fejezet  VII.1.2.  A  Társulási  Tanács  működése  második  bekezdésének 
második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

 A  Tanács  ülését  össze  kell  hívni,  ha  a  Tanács  kizárólagos  hatáskörébe  tartozó 
kérdésekben  kell  dönteni,  ha  azt  bármely  Tag  a  napirend  egyidejű  megjelölésével 
indítványozza,  ha  azt  a  Felügyelő  Bizottság  indítványozza,  illetve  ha  a  törvényességi 
ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Fejér Megyei Kormányhivatal kezdeményezi. 

29. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése harmadik bekezdésének első 
mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

A Tanács  első ülésén  tagjai  közül  minősített  többséggel  elnököt  és  elnökhelyetteseket 
választ. 

30. VII.  fejezet VII.1.2.  A Társulási Tanács működése hatodik bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép:

A Tanács tagja akadályoztatása esetére a helyettesítéséről a delegáló képviselő-testület a 
tag  helyettesítési  rendjéről  szóló  határozatban  rendelkezik,  mely  képviselő-testületi 
határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Tanács elnökének meg kell küldeni. A 
helyettesként  eljáró  képviselő-testületi  tag  jogai  és  kötelességei  azonosak  a  Tanács 
tagjának jogaival  és kötelességeivel.  A Tanács  ülésén a szavazati  jog gyakorlásához a 
résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.

31. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése hetedik bekezdése a következő 
mondattal egészül ki:

A Társulási  Tanács  ülésén  a  munkaszervezeti  feladatokat  ellátó  Polgármesteri  Hivatal 
jegyzője tanácskozási joggal vehet részt.
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32. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése kilencedik bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez a jelen 
lévő tagok több mint felének „igen” szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő  
tagok által  képviselt  lakosságszám egyharmadát.  A VII/1.1./  a.,  c.,  d.,  e.,  f.,  g.,  h.,  i. 
pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel 
hozott határozata szükséges. Minősített többséghez  annyi tag igen szavazata szükséges,  
amely eléri  a társulásban részt vevő tagok szavazatának több, mint felét  és az általuk  
képviselt települések lakosságszámának a felét. A Társulási Tanács határozatai a meg nem 
jelent tagokra is kötelező érvényűek. 

33. VII.  fejezet  VII.1.2.  A  Társulási  Tanács  működése  tizenegyedik  bekezdése  a 
következők szerint módosul:

A  Tanács  üléséről  jegyzőkönyvet  és  jelenléti  ívet  kell  készíteni.  A  jegyzőkönyv 
tartalmazza az ülés helyét, időpontját, ülésen résztvevő tagok nevét, a meghívottak nevét 
és  megjelenésük  tényét,  a   javasolt,  elfogadott  és  tárgyalt  napirendi  pontokat,  az 
előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, 
a  hozzászólásuk,  továbbá az ülésen elhangzottak  lényegét,  a  szavazásra  feltett  döntési 
javaslat  pontos tartalmát,  a döntéshozatalban résztvevők számát,  a döntésből kizárt  tag 
nevét és a kizárás indokát, a munkaszervezet vezető jogszabálysértésre vonatkozó jelzését, 
a szavazás számszerű eredményét, a hozott döntéseket, valamint a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározottakat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló 
jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a 
Társulás Munkaszervezetének vezetője írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon 
belül a Munkaszervezet vezetője megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.

34. VII. fejezet VII.1.3. A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei első bekezdés 
j, és m, pontja a következők szerint módosul:

 j,.  benyújtja a pályázatot a KA Közreműködő Szervezethez ,
m,.Aláírja  a  projekt  keretében  a  közbeszerzési  pályázatokon nyertes  cégekkel  kötendő 
szerződéseket,

35. VII.  fejezet  VII.2.  Társulási  Operatív  Tanács  pontjában  foglaltak  helyébe  a 
következő rendelkezések lépnek:

Tekintettel  a  Társulási  Tanács  tagjainak  nagy  számára  a  projekt  dinamikus 
előrehaladását, a rugalmas munkaszervezést biztosítandó a Társulási Tanács létrehozza a 
12  tagú  Társulási  Operatív  Tanácsot,  melynek  feladata  a  Társulási  Tanács  elnöke 
munkájának segítése.
A  Társulási  Operatív  Tanács  tagjait  a  Társulás  Tanácsa  választja  meg.  Az  Operatív 
Tanács  tagjaira  bármely  tanácstag  javaslatot  tehet.  Az  Operatív  Tanács  elnökét  és  a 
tagjainak több, mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök 
és a tagok megválasztásához minősített többség szükséges. 
A Társulási Operatív Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a Társulási Tanács 
elnöke  és  elnökhelyettesei,  érintett  megyei  önkormányzatok  képviselői  (Fejér,  Bács-
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Kiskun, Komárom-Esztergom,  Pest,  Tolna,  Veszprém).  Az ülésen tanácskozási  joggal 
részt vesz a Munkaszervezet  vezető.
A Társulási Operatív Tanács üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti 
az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az Operatív Tanács működésére a Mötv. 
az  önkormányzati  bizottságokra  vonatkozó  szabályait  kell  alkalmazni.  A  működésre 
vonatkozó  részletes  szabályokat  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  kell 
megállapítani,  mely  rendelkezések  nem  lehetnek  ellentétesek  a  Társulási 
Megállapodásban meghatározott szabályokkal.  
A Társulási Operatív Tanács feladat és hatásköre: 
 a Társulás elnöke és elnökhelyettese munkájának segítése;
 közreműködés a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében;
 a  Társulás  munkájának  összehangolása,  koordinatív  feladatainak 
meghatározása;
 kapcsolattartás a Társulási Tanács tagjaival;
 a döntések előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés;
 a  Tagok  együttműködésével,  szervezeti  kérdésekkel  kapcsolatos 
döntések előkészítése, koordinálása;
 a Tagok tájékoztatása;
 a projekt működésének összefogása, irányítása;
 a projekt szakmai felügyelete;
 a  többletköltségek  Tagok  általi  elfogadásához  szükséges  anyag 
véleményezése;
 tájékoztatás kérése a projektben közreműködő bármely érdekelttől;
 a Felügyelő Bizottság tájékoztatása;

36. VII.  fejezet  VII.3.  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati 
Társulás Projekt Iroda első bekezdésének első mondata és második bekezdése a 
következők szerint módosul:

A projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatok végrehajtását a Projekt Iroda látja el.

A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3) bekezdés e) pontja 
szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.  31.)  Korm.  rendelet  7.§  (2)  bekezdése  alapján  önállóan  működő  és  gazdálkodó 
költségvetési szerv.

37. VII. fejezet VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Projekt Iroda negyedik bekezdése a  Projekt Iroda feladatai a 
következők szerint módosul:

A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:
 Kapcsolattartás  és  információszolgáltatás  az  önkormányzatoknak,  érintett 
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek a projektekről,
 A  projektek  kivitelezésével  kapcsolatos  szerződések,  szerződésmódosítások 
előkészítése, 
 költségvetéshez,  zárszámadáshoz  adatszolgáltatás  a  projektek  finanszírozási 
igényéről, kiadásiról

A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:
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A  Társulási  Megállapodás  IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2.  pontjaiban  meghatározott 
társulási feladatok alapján: 
 a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, 

 pályázatokhoz  szükséges  kedvezményezetti  önrész  megteremtésének  szervezése, 
bonyolítása

 a projekt kidolgozása;
 a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
 nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
 közbeszerzési pályázatok elkészítése, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
 szolgalmi jogok megszerzésének bonyolítása;
 minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
 szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése;
 tájékoztató,  informáló  lakossági  fórumok  szervezése,  a  közösségtájékoztatás 

dokumentálása;
 pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
 tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
 építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
 a szükséges telekingatlanok megvásárlásának bonyolítása; 
 szakértői munka koordinálása;
 monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán;
 hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése, bonyolítása;
 hulladékgyűjtő  szigetek  és  hulladékudvarok,  hulladékkezelő  telepek, 

hulladékhasznosító mű építésének előkészítése, bonyolítása;
 a meglévő hulladéklerakók rekultivációjának lebonyolítása;
 utógondozási feladatok előkészítése, bonyolítása;
 együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
 a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének nyomon 

követése;
 műszaki átadások-átvételek felügyelete;
 a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatok 

koordinálása;
 projekt megvalósítással kapcsolatos szerződések készítése,
 hulladékgazdálkodási  rendszer  közszolgáltatójának  kiválasztása  érdekében  a 

szükséges jogi, közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
 projekt  megvalósulása  után  a  projekt  által  kialakított  rendszer  létesítményei 

üzemeltetésének biztosítása;
 hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése;

38. VII. fejezet VII/4. Felügyelő Bizottság pontjában foglaltak helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács ellenőrző-felügyelő szerveként 12 
főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
A  Felügyelő  Bizottság  tagjait  a  Társulás  Tanácsa  választja  meg.  A  Felügyelő  Bizottság 
tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Elnökét és a tagjainak több, mint felét a Társulási 
Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített 
többség szükséges. 
A Felügyelő Bizottság üléseit  az elnök hívja össze.  Bármely tag kezdeményezheti  az ülés 
összehívását  a  napirend  megjelölésével.  Az  ülésen  tanácskozási  joggal  részt  vesz  a 
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Munkaszervezet  vezető.  A  Felügyelő  Bizottság  működésére  a  Mötv.  az  önkormányzati 
bizottságokra  vonatkozó  szabályait  kell  alkalmazni.  A  működésre  vonatkozó  részletes 
szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely rendelkezések 
nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal.

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:
a) kiemelt feladata a beruházás működési és pénzügyi ellenőrzése;
b) megvizsgálja  a  Társulás  éves  munkatervét,  költségvetési  javaslatát,  éves 

költségvetését,  éves  költségvetés  végrehajtásáról  készült  beszámolóját,  valamint  a 
Társulási  Tanács  ülésén  napirendre  kerülő  valamennyi  üzletpolitikai  jelentést  az 
adatok  valódisága  és  a  jogszabályoknak  való  megfelelés  szempontjából  és  erről 
előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;

c) jogosult  a  Társulás  könyveibe  betekinteni,  a  Társulás  pénztárát,  szerződéseit, 
bankszámláját megvizsgálni;

d) jogosult  a  Társulási  Tanács  munkájának,  feladatok  eredményének  és  minőségének 
ellenőrzésére;

e) vizsgálja a Tagok elé terjesztendő jelentéseket, beszámolókat;
f) vizsgálódásainak  eredményeiről  évente  köteles  beszámolót  előterjeszteni  mind  a 

Társulási Tanács, mind a tagi önkormányzatok képviselő-testületei számára.
g) ellenőrzi a tagok tájékoztatását,
h) felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől.

Amennyiben a Felügyelő  Bizottság munkája során megállapítja,  vagy egyébként  tudomást 
szerez  arról,  hogy  a  Társulás  tevékenysége  vagy  mulasztása  jogszabályba,  jelen  társulási 
megállapodásba  ütközik,  vagy egyébként  sérti  a  Társulás  vagy  a  Tagok  érdekeit,  köteles 
haladéktalanul  a  Társulási  Tanács  ülésének összehívását  kezdeményezni,  illetve  javaslatot 
tehet az ülés napirendjére vonatkozóan.
A jelen fejezet f) pontjában foglalt,  önkormányzati  képviselő-testületek irányában fennálló 
beszámolási kötelezettség keretében, a társult önkormányzatok indítványozhatják célirányos 
ellenőrzés  lefolytatását,  mely  ellenőrzés  eredményéről  a  Felügyelő  Bizottság  köteles 
tájékoztatást nyújtani valamennyi tagi önkormányzat számára.

39. .  VII.  fejezet  VII/5.  ponttal  Székhely  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatala 
rendelkezésekkel egészül ki a következők szerint:

A  Társulási  Tanács  munkaszervezeti  feladatait  a  társulás  székhelyének  Polgármesteri 
Hivatala látja el.
A döntések előkészítése, végrehajtás szervezése során feladatai:
 Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
 Értekezletek, ülések megszervezése,
 A Társulás  elnöke,  elnökhelyettesei,  valamint  a Felügyelő  Bizottság  munkájának 
segítése,
 Előterjesztések,  döntéstervezetek,  jegyzőkönyvek,  emlékeztetők  elkészítése, 
határozatok végrehajtása,
 Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
 Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, 
 szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése,
 A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési 
tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése, gazdálkodási feladatok ellátása  
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40. XI. fejezet Tagsági jogviszony első bekezdése a következők szerint módosul:

Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak 
arra vonatkozóan, hogy elfogadják a  kiválással, illetve kizárással összefüggő felelősségi 
szabályokat. 

41. XI.  fejezet  XI/1.  a  szerződés  felmondása  megnevezés  a  következők  szerint 
módosul:

XI/1. A Társulásból történő kiválás
42. XI.  fejezet  XI/1.  a  szerződés  felmondása  első  bekezdése  a  következők  szerint 

módosul:
Tekintettel  arra,  hogy  a  Társulás  határozott  cél  megvalósítására  jött  létre,  Tagok  a 
beruházás  megvalósítása  érdekében  önként  vállalják,  hogy  a  törvényben  biztosított 
Társulásból történő kiválás jogával csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási 
Tanáccsal és a KA Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. 
43. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása második bekezdése hatályát veszti.
44. XI.  fejezet  XI/1.  a  szerződés  felmondása  harmadik  bekezdése  a  következők 

szerint módosul:
A Társulási  megállapodást  felmondani,  a  Társulásból  kiválni  csak  a  naptári  év  utolsó 
napjával - december 31-i hatállyal - lehet. A kiválásról szóló minősített többséggel hozott 
döntést  a  képviselő-testület  legalább  hat  hónappal  korábban  köteles  meghozni  és  a 
Társulási  Tanáccsal  közölni.  Kiváló  Tag  a  kiválásról  szóló  döntése  meghozatalakor 
köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat. 
45. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása negyedik bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép:
A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a tagsági jogviszony nem szüntethető meg 
kiválással  mindaddig,  amíg  a  Társulás  céljainak  megvalósítása  érdekében  indított, 
támogatásban  részesült  projektek  megvalósítása  tart,  továbbá  amíg  a  támogatásban 
részesült projektek üzemeltetési, fenntartási időszaka le nem jár.   
46. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása ötödik bekezdése a következők szerint 

módosul:
A  Társulásból  kiváló  Tag  köteles  a  tárgyévi  vagyoni  hozzájárulásának  teljesítésére, 
valamint  a  kiválásával  a  Társulásnak  okozott  valamennyi  költség  teljes  körű 
megtérítésére.  Ezen  helytállási  kötelezettség  valamennyi,  a  kiválással  összefüggő 
költségre, kötelezettségvállalásra vonatkozik.

47. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hatodik bekezdése hatályát veszti. 

48. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hetedik bekezdése a következők szerint 
módosul:

A Társulásból kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa 
befizetett  önrészt nem követelheti  vissza a Társulástól,  a még be nem fizetett  önrészt 
pedig köteles a pénzügyi elszámolásig megfizetni.

49. XI.  fejezet  XI/1.  a  szerződés  felmondása  kilencedik  bekezdése  a  következők 
szerint módosul, illetve egészül ki:

Kiválás, illetve tagi kizárás esetén a Társulás köteles 60 napos határidőn belül a Taggal 
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elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a Társulást 
terhelő  kötelezettségeket  is,  majd  a  Tagnak  a  Társulás  működése  során  létrejövő 
vagyonára vonatkozó tulajdoni hányadát  pénzben megváltani.  Amennyiben a Társulás 
működését a pénzbeni megváltás saját mérlegelése szerint veszélyezteti, úgy jogosult a 
teljesítést a kiválástól számított 1 évre elhalasztani, vagy természetben rendezni.
A kiváló, illetve kizárt tag által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyonát a tagnak 
természetben  kell  kiadni.  Kiválás  esetén  a  vagyontárgy  társulási  tag  részére  történő 
kiadását 5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné 
a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot használati díj illeti meg a 
társulással  kötött  szerződés  alapján.  Az  elszámolás  során  Felek  közösen  egyeztetve, 
írásban rögzíteni kötelesek a pénzbeli teljesítés és megváltás ütemezését.

50. XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás első bekezdésének második mondata a következők 
szerint módosul:

Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem 
tesz  eleget  a  jelen  megállapodásban  rögzített  kötelezettségeknek,  a  Társulási  Tanács 
minősített  többséggel  hozott  határozatával  a  naptári  év  utolsó  napjával  kizárhatja  a 
Társulásból a mulasztó képviselő-testületet. 

51. XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás második bekezdése a következők szerint módosul:
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben 
az esetben sem mentesül  a  Tag önrész befizetési,  a költségekre  vonatkozó helytállási, 
esetleges kártérítési és egyéb kötelezettségei alól. 

52. XI. fejezet XI/3. Tagfelvétel második bekezdése a következők szerint módosul:
A csatlakozási  szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-
testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata 
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, továbbá 
a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési  hozzájárulást  biztosítja.  A társuláshoz 
csatlakozni a naptári év első napjával lehet.

53. XII. fejezet  Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése második bekezdése  a 
következők szerint módosul:

A Társulás megszűnik, ha:
- célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik;
- a  megállapodásban  meghatározott  időtartam  eltelt,  vagy  törvényben  szabályozott 
megszűnési feltétel megvalósult
- valamennyi Tag minősített többséggel elhatározta a Társulás megszüntetését
- bíróság jogerős döntése alapján.

- törvény erejénél fogva

54. XII.  fejezet  Társulási  Megállapodás  hatálya,  megszűnése  negyedik  és  ötödik 
bekezdése a következők szerint módosul:

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a 
Társulás  tagjait  vagyoni  hozzájárulásuk,  amennyiben  az  nem állapítható  meg,  úgy  a 
települések lakosságszáma arányában illeti meg.
A  Társulás  megszűnése  esetén  a  Társulás  kötelezettségeiért  Tagok  a  vagyoni 
hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma 
arányában tartoznak felelősséggel.
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55. XII.  fejezet  Társulási  Megállapodás  hatálya,  megszűnése  hatodik  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:

A  tagi  önkormányzatok  Képviselő-testületei  a  Társulási  Megállapodást  közös 
megegyezéssel módosíthatják az általuk meghatározott időponttal. 

56. XIV.  fejezet  Záró  rendelkezések  hetedik  bekezdése  a  következők  szerint 
módosul:

A  Tagok  vitás  kérdéseiket  elsősorban  tárgyalásos  úton,  egymás  közötti  egyeztetéssel 
kísérlik  meg  rendezni,  ennek  sikertelensége  esetére  a  Fejér  Megyei  Közigazgatási  és  
Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.  Az egymás közötti 
egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni a KA Közreműködő Szervezetet. Jelen Társulási 
megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  elsősorban  a  Magyarország  helyi  
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011.  
évi CXCV. törvény az irányadó.

57. XIV.  fejezet  Záró  rendelkezések  tizenkettedik  bekezdése  a  következők  szerint 
módosul:

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal  
2. számú melléklet: Aláírási ív
3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok
4. számú melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok
5. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció

A  határozattal  elfogadott  Társulási  Megállapodást  érintő  módosítások  hatálybalépésének 
időpontja: 2013. június 30.

A  Képviselő-testület  a  Társulási  Megállapodást  jelen  határozatba  foglalt  módosítással 
egységes szerkezetbe foglalja, amely a határozat mellékletét képezi.

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Társulási Tanács 
Elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről értesítse. 

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

9.
Európai Csalás Elleni Hivatal tájékoztatója

Dunkl Gergely polgármester: megválaszolhatom-e a feltett kérdéseket az Info-Datax Kft. 
ajánlása alapján? 

Mrázik Sándor alpolgármester: A pályázati kiírás alapján több ilyen játszótér épült, mint a 
miénk.  Sárosd  Önkormányzata  a  szabályoknak  megfelelően  járt  el,  hiszen  könyvvizsgáló 
ellenőrzött  bennünket.  A pályázati  támogatással  elszámoltunk,  a  megvalósítást  helyszínen 
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ellenőrizték. Javasolom, hogy Polgármester Úr és Jegyző Asszony nézzék át az anyagot, és 
belátásuk szerint töltsék ki a kérdőívet.

Dunkl Gergely polgármester: aki a javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

131/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

Európai Csalás Elleni Hivatal pályázati támogatással megvalósított játszótérrel 
kapcsolatos megkeresésében foglalt felvetéséről

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
Európai  Csalás  Elleni  Hivatal  pályázati  támogatással  megvalósított 
játszótérrel kapcsolatos megkeresésében foglalt felvetéseket.
Kinyilvánítja, hogy az Önkormányzat a játszótér megépítése során a pályázati 
feltételek  szerint  járt  el,  a  megvalósított  beruházás  műszaki  átvétele  és 
pénzügyi elszámolásának ellenőrzése során a Támogató hiányosságokat nem 
tárt fel. 
Felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  Jegyzőt,  hogy  vizsgálja  át  a  pályázati 
dokumentációt, az elszámolást és az ott szereplő tények ismeretében tegyenek 
észrevételt a Hivatal felvetésére.

Felelős: Dunkl Gergely polgármester
   Dr. Hanák Mária jegyző

Határidő: azonnal

10.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójához javaslattétel

Dunkl  Gergely  polgármester:  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  témát,  átadom a  szót  a 
bizottság elnökének.

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: tárgyalta a bizottság, de határozatot 
nem  hozott  róla.  Lehetne  javaslatot  tenni  elsősorban  kerékpárút  építésére  és  buszjáratok 
sűrítésére. 

Dunkl Gergely polgármester: aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

132/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

Székesfehérvár és térsége fejlesztési javaslatáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Székesfehérvár és 
térsége  fejlesztési  igényei  megfogalmazására  tett  megkeresésre  az  alábbi 
javaslattal él: 

- vizsgáljuk  meg,  hogy  a  két  település  között  van-e  realitása  kerékpárút 
kiépítésének 
- a  lakossági  igények  figyelembevételével  tömegközlekedés  lehetőségeinek 
bővítése (gyakoribb autóbuszjáratok)

Felhívja  a  Polgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület  javaslatát  tartalmazó 
határozatot a településfejlesztési koncepciót készítő SZÉPHŐ Zrt-nek küldje 
meg. 

Felelős: Dunkl Gergely polgármester
Határidő: 2013. július 7.

11.
Temetősori víz- és útberuházásra vonatkozó kérelmek megvitatása

Dunkl  Gergely  polgármester: a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  témát,  átadom a  szót  a 
bizottság elnökének.

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a testületnek, 
hogy a Seregélyestől kapott 10 kocsi kőből fordítsunk a temetősori út javítására. A Fejérvíz 
Zrt-től szerezzünk információkat zárható közkút visszaállítására. Jelenleg más megoldást nem 
látunk ennek a megoldására az önkormányzat anyagi helyzete miatt.

Dunkl  Gergely  polgármester: aki  egyetért  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslataival,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

133/2013 (VI. 20.) számú
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Temetősor 8. sz. alatti lakosok ivóvíz biztosításáról, Temetősor útfelújításáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Mónika és 
Szabó  Ferenc  Sárosd,  Temetősor  8.  sz.  alatti  lakosok  ivóvíz  biztosítására 
irányuló kérelmét valamint a Sárosd, Temetősoron lakó 9 család útfelújításra, 
karbantartásra  irányuló  kérelmét  megvitatta.  A  Pénzügyi,  Ellenerőzési  és 
Településfejlesztési  Bizottság  javaslatát  figyelembe  véve  az  alábbi  döntést 
hozta: 

- Seregélyes nagyközség Önkormányzatától kapott 10 kocsi kőzúzalékból, 
az út javítására kell fordítani a szükséges mennyiséget.
- Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Fejérvíz Zrt-től kérjen információt, 
illetve költségbecslést arra, hogy a Temetősori közkutat visszaállíthassuk és zárhatóvá 
tegyük. A vezetékes ivóvíz kiépítésére ezen a területen az Önkormányzatnak forrása 
nincs. 

Felelős: Dunkl Gergely polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.

12.
Nyári gyermekétkeztetés biztosításának megtárgyalása

Dunkl  Gergely  polgármester: a  témát  tárgyalta  a  Pénzügyi  Bizottság,  átadom a  szót  a 
bizottság elnökének.

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság javasolja, hogy az állami 
támogatás  mértékéig  az  iskolás  gyerekek  részesüljenek  nyári  étkeztetésben.  A  beérkezett 
igények elbírálásában az iskola vezetése döntsön, és kizárólag az intézményben fogyasszák el 
a meleg ételt. A legalacsonyabb áron 40 fő tud étkezni.

Takács  Istvánné  képviselő: jó  volna,  ha  az  iskolában  ennék  meg  az  ételt.  A  konyhai 
dolgozók  nyári  szabadsága  miatt  ez  nem kivitelezhető.  Egy  hétig  úgyis  az  óvodától  kell 
hordani az ebédet.

Véningerné  Bognár  Krisztina  képviselő: amikor  az  alkotótábor  van,  a  konyhások  is 
dolgoznak, és túlmunka képződik. Június 24-augusztus 27-ig szól a nyári gyermekétkeztetés. 
Lesz az angol tábor, az alkotótábor és a focitábor. Úgy tudják kivenni a szabadságot a konyhai 
dolgozók, ha ketten dolgoznak, és ketten szabadságon vannak. 

Dunkl Gergely polgármester: én elküldtem mindenkit egy hét szabadságra. Augusztusban és 
szeptemberben is elmehetnek szabadságra. Az óvoda ragaszkodik az augusztusi bezáráshoz. 8 
fő meg tudná oldani, hogy egymást helyettesítsék.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: azt tanácsoltuk, hadd vigyék el a szülők az ételt 
éthordóban, és így nem kell annyit mosogatni sem.

Végh  László  képviselő,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke: 13  órától  szeretnének  elmenni  a 
konyhai dolgozók. 40 gyereket addig meg tudnak ebédeltetni.
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Dunkl Gergely polgármester: gazdasági szempontból el kellene vinni az ebédet éthordóban, 
szociális szempontból jó lenne, ha ott ennék meg az ebédet a gyerekek.

Takács  Istvánné  képviselő: ha  ilyen  problémát  okoz  az  ebédeltetés,  akkor  vigyék  haza 
éthordóban az ételt. 

Mrázik Sándor alpolgármester: bízzuk meg a polgármestert,  hogy az élelmezésvezetővel 
beszélje meg és kezelje rugalmasan a szabadság kérdését.

Dunkl Gergely polgármester: aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, valamint azzal, 
hogy a  konyhai  dolgozók  szabadságolását  kezeljük  rugalmasan,  azt  a  feladathoz  igazítva 
adjuk ki. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

134/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

nyári gyermekétkeztetésről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  nyári 
gyermekétkeztetésre elnyert támogatás erejéig biztosítson az általános iskolai 
tanulók  részére  étkezési  lehetőséget.  A  étkezés  biztosítására  beérkezett 
igényeket az intézmény vezetése bírálja el. A gyermekek az ebédet kizárólag 
az intézményben fogyaszthatják el. 
Felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  konyhai  dolgozók  nyári 
szabadságolását  az  elvégzendő  feladat  tükrében  kezelje  rugalmasan,  azt  a 
feladathoz igazítva adja ki. 

Felelős: Dunkl Gergely polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.

13.
A KISZI Farkas Gyula Általános Iskola kérelmének megvitatása

Dunkl  Gergely  polgármester: az  iskola  kéri  az  angol  tábor  és  az  alkotótábor  alatt  ott 
dolgozók ingyenes étkeztetését.

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a testületnek az 
iskola  kérelmét  támogatni,  a  nyári  angol  tábor  és  alkotótábor  szervezőinek  az  étkezés 
biztosítását, a felnőtteknek térítésmentesen. 
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Dunkl Gergely polgármester: aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

135/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

nyári szünidőben szervezett 2 tábor résztvevőinek önkormányzati konyha 
igénybevételéről

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a KISZI Farkas 
Gyula Tagiskola kérelmének helyt adva, a nyári szünidőben szervezett 2 tábor 
(angol nyelvi tábor, valamint alkotótábor) résztvevői részre lehetőséget ad az 
önkormányzati  konyha  igénybevételére,  biztosítja  a  gyermekek  étkezését  a 
Képviselő-testület által megállapított áron, valamint a segítő felnőttek számára 
ingyenesen.
Az  étkezés  biztosításához  szükséges  forrást  az  önkormányzat  2013.  évi 
költségvetésében a tartalék előirányzat terhére biztosítja.

14.
Óvoda konyha kérésének megvitatása

Dunkl  Gergely  polgármester: tárgyalta  a  bizottság  a  témát,  átadom  a  szót  a  bizottság 
elnökének.

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: határozat nem született. A konyhának 
van a költségvetésbe tervezve 100 E Ft, abból vásárolja meg az edényeket. Az önkormányzat 
egészítse ki a megmaradt összeget, hogy meg tudják vásárolni a hűtőt.

Dunkl Gergely polgármester: 160 E Ft áll rendelkezésre a hűtő és az edények beszerzésére. 
Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

136/2013 (VI. 20.) számú
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Óvodai Konyha élelmezésvezetőjének kérelméről

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  az Óvodai 
Konyha élelmezésvezetőjének kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
- az önkormányzat költségvetésében 100.000 Ft rendelkezésre áll az óvodai konyha 
eszközvásárlására.  Ebből  az  összegből  vásárolják  meg  az  edényeket  a  kérelemben 
szereplő  értékben.  A  hűtő  vásárláshoz  hiányzó  összegről  készüljön  kimutatás,  az 
önkormányzat azt kiegészíti.

15.
TÖOSZ kérelmének megvitatása

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság nem javasolja a pénzügyi 
támogatást. Az ÖTE részt vett az árvízi munkálatokban.

Dunkl Gergely polgármester: aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

137/2013 (VI. 20.) számú
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TÖOSZ kezdeményezéséről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
TÖOSZ kezdeményezését az árvízi  védekezés és a védekezés irányításának 
támogatásáról.  A  Képviselő-testület  anyagi  segítséget  nem  tud  biztosítani. 
Sárosd  Nagyközség  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesülete  Kisapostag  településen 
részt vett az árvízi védekezésben.
Felhívja  a  Polgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület  döntéséről  a  TÖOSZ 
Elnökét a határozat megküldésével értesítse. 

Felelős: Dunkl Gergely polgármester
Határidő: 2013. július 7.
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16.
Vakok és Gyengénlátók Szervezete kérelmének megvitatása

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság javasolja, hogy vegyük fel 
a kapcsolatot a szervezettel,  és ha sárosdi érintett,  akkor őt támogassa a testület az anyagi 
lehetőségeihez mérten.

Dunkl Gergely polgármester: amennyiben a szervezet sárosdi személynek kíván segítséget 
nyújtani, abban támogatjuk anyagi lehetőségeinkhez mérten. Ebben az esetben újratárgyaljuk.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

138/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének kéréséről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Magyar  Vakok  és  Gyengénlátók  Fejér  Megyei  Szervezetének  kérését.  A 
Képviselő-testület a Szervezet részére anyagi támogatást biztosítani nem tud.
Felhívja a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Szervezet Elnökével 
és kérjen információt  arra  vonatkozóan,  hogy a tagok között  van-e sárosdi 
lakos  és  ő  igényel-e  támogatást  vagy  bármilyen  segítséget.  Amennyiben 
sárosdi  lakos  részéről  támogatási  igény  merül  fel,  a  Képviselő-testület  a 
kérelmet ismét napirendre tűzi.

Felelős: Dunkl Gergely polgármester
Határidő: 2013. július 31.

17.
Önkormányzati ingatlanok bérbeadására vonatkozó kérelem megvitatása

Végh László képviselő,  a Pénzügyi Bizottság elnöke: maximum 2 évre járuljon hozzá a 
testület a terület bérléséhez, kizárólag napközbeni legeltetésre az országos állattartási rendelet 
betartása mellett. Bérleti díj fizetésére tegyen javaslatot a kérelmező. Kerüljön kikötésre, hogy 
amennyiben ez idő alatt lesz vevő a telekre, akkor köteles visszaadni az önkormányzatnak a 
területet.

Dunkl Gergely polgármester: aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

139/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

sárosdi 1044/29.hrsz-ú, Sárosd, Atzél Béla u. 13. sz. alatti belterületi beépítetlen terület 
bérbeadásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Sárdy 
Zsanett  Sárosd,  Perkátai  u.  17/b sz.  alatti  lakos  önkormányzati  ingatlan  bérletére 
vonatkozó kérelmét és a következő döntést hozta: 
- a Képviselő-testület hozzájárul a sárosdi 1044/29.hrsz-ú, Sárosd, Atzél Béla u. 13. sz. 
alatti belterületi beépítetlen terület bérbeadásához. A bérlet időtartama maximum 2 év. 
A  terület  kizárólag  napközbeni  legeltetésre  használható,  az  országos  állattartási 
rendelet  betartása  mellett.  A  bérleti  díj  összegére  tegyen  javaslatot  a  kérelmező. 
Kiköti, hogy amennyiben a bérlet időtartama alatt az ingatlan értékesítésre lehetőség 
lesz, bérlő köteles azt eredeti állapotában visszaadni az önkormányzatnak.

Felelős: Dunkl Gergely polgármester
Határidő: bérleti szerződés megkötésére 2013. július 31.

18.
Aktuális ügyek

A./ Ügyességi ugratópálya építésére vonatkozó kérelem

Dunkl  Gergely  polgármester: négy  fiatal  beadta  az  ügyességi  ugratópálya  kiépítésére 
vonatkozó  kérelmét.  Kértem rá  árajánlatot,  de  még  nem érkezett  meg.  Kb.  1,5  M Ft-ba 
kerülne ez a beruházás. Elsősorban egy helyszín kell hozzá. 

Mrázik Sándor alpolgármester: hívjuk be egy bizottsági ülésre a kérelmezőket,  hogy ők 
mivel tudnak hozzájárulni ehhez a beruházáshoz.

Dunkl Gergely polgármester: aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
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egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

140/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

ügyességi kerékpáros ugratópálya építésére vonatkozó kérelemről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  4 
sárosdi fiatal ügyességi kerékpáros ugratópálya építésére vonatkozó kérelmét. 
Felhívja  a  Pénzügyi,  Ellenőrzési  és  Településfejlesztési  Bizottságot,  hogy 
bizottsági  ülés  keretében  ismertesse  kérelmezőkkel  a  pálya  bekerülési 
költségét és kérjen javaslatot az általuk nyújtandó támogatásról, a hozzájárulás 
mikéntjéről, esetleges összegéről. 

Felelős: Végh László PET Bizottság elnöke
Határidő: 2013. augusztus 15.

B./ Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Európai Mobilitás Hete megrendezésére vonatkozó 
tájékoztatója

Dunkl  Gergely  polgármester: akarunk-e  ilyen  hetet  szervezni?  Amennyiben  igen,  akkor 
autómentessé  kell  nyilvánítani  a  települést  2-3  órára.  Ez  megtehető  rendőrségi 
hozzájárulással. Egy rajzpályázatot is írtak ki. Később is tárgyalhatjuk a Mobilitás Héten való 
részvételt.  Lehetne  biciklitúra,  vagy  a  sportpályán  tarthatnák  egy  mozgásnapot. 
Csatlakozzunk a Mobilitási Hét programhoz? Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzunk, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

141/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

Európai Mobilitás Hete programsorozathoz való csatlakozásról
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Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  csatlakozik  a 
Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium által  meghirdetett  Európai Mobilitás Hete 
programsorozathoz. A részvétel módjáról a későbbiekben határoz.
Felhívja a Polgármestert, hogy a csatlakozási szándékról a Nemzeti fejlesztési 
Minisztériumot tájékoztassa. 

Felelős: Dunkl Gergely polgármester
Határidő: 2013. július 31. a tájékoztatásra

C./ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatója

Dunkl Gergely polgármester: tudunk-e olyan ingatlanról, ami az állam használatában van és 
meg tudnánk igényelni? 

Mrázik  Sándor  alpolgármester: A  Nagyerdő  a  Vadex  Zrt-é,  az  is  állami.  E  terület 
igénylésének lehetőség nézzük meg. 

dr.  Hanák Mária  jegyző:  az  önkormányzat  abban  az  esetben  igényelhet  területet,  ha  a 
feladatai elősegítése érdekében kéri.

Dunkl  Gergely  polgármester: sehol  nincs  vidéken  megváltozott  munkaképességűeknek 
oktató  központja.  Az  erdőben  lehetne  az  oktató  központ,  és  a  Gesztenyefasornál  úgy  ki 
lehetne alakítani egy sétányt.

dr. Hanák Mária jegyző: ez nem kötelező feladat.

Dunkl Gergely polgármester: a vasútnál lévő melléképületeket tudnánk használni.

Mrázik Sándor alpolgármester: Sárosd közigazgatási területén szántó, vagy rét van-e, mert 
ahhoz ragaszkodunk. Ha az igénylésnek nincs határideje, akkor a Polgármester Úr és a Jegyző 
Asszony a szeptemberi testületi ülésre nézzék meg az állami tulajdonban lévő területeket, és 
hogy melyiket tudnánk megigényelni.

Dunkl Gergely polgármester: aki elfogadja, hogy nézzünk utána az állami tulajdonban lévő 
területek igénylésének lehetőségére, és a következő ülésen tárgyalja meg a testület,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

142/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

állami tulajdonban lévő területeket igényléséről
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Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhívja  a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy a szeptemberi testületi ülésre nézzék meg az 
állami  tulajdonban  lévő  területeket,  és  az  esetleges  önkormányzati 
hasznosítási lehetőségről, az igénylés módjáról adjon tájékoztatást.

Felelős: Dunkl Gergely polgármester
   Dr. Hanák Mária jegyző

Határidő: 2013. szeptemberi testületi ülés

D./ Helyi Esélyegyenlőségi Program

Dunkl Gergely polgármester: az írásos előterjesztést most mindenki megkapta.

Mrázik Sándor alpolgármester: a HEP elkészítése és elfogadása pályázati feltétel. Bármikor 
tudjuk módosítani.

Dunkl  Gergely  polgármester: aki  egyetért  a  HEP elfogadásával,  kérem,  kézfelemeléssel 
jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

143/2013 (VI. 20.) számú

Ha t á r o z a t a

Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztés szerinti tartalommal- jóváhagyja.

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: meg kell alakulni egy 5 fős fórumnak, kérem a döntést, 
hogy minél előbb alakuljon meg. Kétévente kell felülvizsgálni a HEP-et.

Mrázik Sándor alpolgármester: tegyen javaslatot Tar Károlyné az 5 fő személyére.

Tar  Károlyné  gazd.  főmunkatárs:  a  szociális,  az  oktatás,  az  egészségügy  területéről 
mindenképpen kellene valaki. Nyilván még az önkormányzat részéről is. 

Takács Istvánné képviselő: a  Béke térnél  a  vasút  felőli  résznél  az  útra,  kellene  valamit 
töltésnek vinni. A Kézműves Háznál van föld, amit el kellene onnan vinni.
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Dunkl Gergely polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket: 
A Képviselő-testület a könyvtárost szóbeli figyelmeztetésben részesítette.
A Képviselő-testület döntött házi segítségnyújtással kapcsolatos gondozási díj átvállalásáról.
A Képviselő-testület kamatmentes kölcsön megítéléséről határozott.
A Képviselő-testület döntött az óvodai konyhán 1 fő dolgozó munkaviszonyának határozatlan 
időre való meghosszabbításáról.
A Képviselő-testület meghatározta a településgondnok munkabérét.

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

Véningerné Bognár Krisztina Mrázik Sándor
hitelesítő hitelesítő
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