
Jegyzőkönyv 
(hangszalagos rögzítéssel) 

 
Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. május 9-i 

nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:   Juhász János  polgármester 

Rigó László   alpolgármester 
     Ferencz Kornél  alpolgármester 
     Bódai Gábor   képviselő 
     Sinka Attila   képviselő 
     Nedoba Károly  képviselő 
     Gábris István   képviselő 
     Őri Gyula   képviselő 
     Bártfai Antal   képviselő 
     Horváth Tibor  képviselő 
     Schmidt Lóránd  képviselő 
     Fülöp Sándor  képviselő 
     Etelvári Zoltán  képviselő 
     Szakács Benőné  képviselő 
     Dr. Berzeviczy Gábor képviselő 

Dr. Szabadkai Tamás képviselő (16fő) 
 
Állandó meghívottak: Dr. Krupa Rozália jegyző, Szabóné Nyigrényi Judit, hatósági 
osztályvezető, Harmath Józsefné, gazdasági osztályvezető, Barna Edina, 
szakreferens, Szőnyegi Lajos, műszaki osztályvezető, Varga István pályázati és 
közbeszerzési referens, Szenci György okmányiroda vezető, aljegyző, Vágvölgyi 
Elvira jegyzőkönyvvezető. 
 
Napirendhez megjelentek: Nagyné Rehák Julianna KÁIOCSGYSZ vezetője, Keszei 
Márta, Nochta Pál, Resch Krisztina Városi Bölcsőde vezetője. Tóth Anna 
családgondozó, Horváth Ferencné SÁI vezetője, Vitéz Anikó gyámhivataltól. 
 
Helyi sajtó képviseletében: Alpek Zoltánné Sárréti Híd, Hargitai Lajos és Mosoly TV 
videofelvétel készítésével. 
 
Juhász János: köszöntötte a megjelenteket. Az ülést megnyitotta. Megállapította, 
hogy a Képviselőtestület a jelenlevő 12 fővel határozatképes, jelenleg még páran 
mozgásban vannak. 
 

9.02-kor Ferencz Kornél bejött a terembe, 
a további munkában 13 képviselő vesz rézst. 

 
Napirend előtt két dolog van, az egyik: Harmath Józsefné a gazdasági osztály régi 
valamint új vezetője, néhány mondatot mondana a képviselőknek. Remélem nagyon 
sokáig fogunk együttműködni. 
 

9.03-kor Rigó László bejött a terembe, 
a további munkában 14 képviselő vesz részt. 
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Harmath Józsefné: köszöntök mindenkit.  
 

9.03-kor Schmidt Lóránd bejött a terembe, 
a további munkában 15 képviselő vesz részt. 

 
Ahogy mondta polgármester úr, Harmath Józsefné vagyok, nagyon sokukat ismerem. 
Lánykori nevem: Molnár Eszter. Mikor elvégeztem a pénzügyi-számviteli főiskolát, 
azt követően a járási hivatalnál kezdtem dolgozni, aztán a járási hivatal megszűnését 
követően, a nagyközségi tanácsnál, városi tanácsnál, polgármesteri hivatalnál. 
Tulajdonképpen mindig a Hősök tere 2-ben. Ez elég hosszú ideig tartott, 20 évig. 
Ezzel kicsit elárultam, hogy nem vagyok túl fiatal. Azt követően váltottam banki 
területre. 
Gondolom onnét is elég sokan ismernek, egy nagyon jól működő lakossági fiók 
alakult ki itt Sárbogárdon, a korábbiakban más feladata volt. 
Csökkenő létszámmal, egyre több feladattal. 
Ahogy említettem előbb is, nagyon jól működő fiókot működtettünk, most mégis úgy 
döntöttem, hogy újra váltok. Nem jellemző rám, hogy gyakran váltok munkahelyet, de 
most megint szükségszerű volt ez. Ez a váltás igazából nem akkora nagy váltás, 
mert egy olyan területre térek vissza, ami számomra azért nem annyira ismeretlen. 
Sok új dolog történt itt is a 13 év alatt. Sok változás volt. Tájékozódnom kell, de úgy 
gondolom ezt hamar megtudom tenni. Igyekszem – csúnya szóval – hogy minél 
előbb képben legyek. 
 

9.06-kor Dr. Szabadkai Tamás bejött a terembe, 
a további munkában 16 képviselő vesz részt 

 
Célom az, hogy azon kívül van egy eskü, amit már letettem, és abban nagyon szép 
dolgok vannak. Aszerint cselekedni, aszerint folytatni a tevékenységet, és 
szakmailag nagyon jó osztályt szeretnék vezetni, és igyekszem, hogy az 
elvárásoknak mindenképpen megfeleljen az osztályvezetői tevékenységem. Nagyon 
remélem, hogy ezt minél előbb meg tudom ismerni, és segíteni tudom, a testület és a 
vezetők munkáját is. Köszönöm szépen. 
 
Juhász János: napirend előtti felszólalásra jelentkezett Bártfai Antal 
képviselőtársunk, övé a szó. 
 
Bártfai Antal napirend előtti felszólalása jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Ezután jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot Bódai Gábor és Rigó László 
személyében, akik jelezték, hogy vállalják a hitelesítést. 
 
Juhász János szavazásra tette fel Bódai Gábor jegyzőkönyv-hitelesítőnek való 
elfogadását. 
 
A Képviselőtestület a javaslatot 15 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. 
 
Juhász János szavazásra tette fel Rigó László jegyzőkönyv-hitelesítőnek való 
elfogadását. 
 
A Képviselőtestület a javaslatot 15 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadta 
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Juhász János: a 22-es bejelentések, interpellációk ponthoz javaslok felvenni öt 
témakört. A 22/1. szerződésmódosítási kérelem a 0637 hrsz-ú anyagbányára, a 22/2. 
hozzájárulás használati jog átadásához, 22/3. közbeszerzési eljárás kiírása 
villamosenergia beszerzésre, 22/4. pályázat benyújtása Tárt Kapus Létesítmények 
Programban való részvételre (Mészöly Géza Általános Iskola), 22/5. pályázat 
benyújtása Tárt Kapus Létesítmények Programban való részvételre (Sárszentmiklósi 
Általános Iskola) és a Z/5. MÉH részvény értékesítés. A meghívóban szereplő, illetve 
az előbb szóban elhangzott kiegészítéssel, napirendi pontokat teszem fel 
szavazásra, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 
 
A Képviselőtestület a napirendi pontokat 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

102/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a napirendi 
pontok közé beemelte: a 22/1. Szerződésmódosítási kérelem a 
0637 hrsz-ú anyagbányára, a 22/2. Hozzájárulás használati jog 
átadásához, 22/3. Közbeszerzési eljárás kiírása 
villamosenergia beszerzésre, 22/4. Pályázat benyújtása Tárt 
Kapus Létesítmények Programban való részvételre (Mészöly 
Géza Általános Iskola), 22/5. Pályázat benyújtása Tárt Kapus 
Létesítmények Programban való részvételre (Sárszentmiklósi 
Általános Iskola) és a Z/5. MÉH részvényértékesítés című 
napirendi pontokat. 

 
Napirend: 
 
1. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti  és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről. 
 Előadó: Hatósági osztályvezető 
   Gyámhivatal vezetője 
   Intézmények gyermekvédelmi felelősei 
   Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység vezetője 
 
2. Oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 2008/2009. 

tanévre. 
 Előadó: jegyző 
 
3. Pályázati önrész  biztosítása az oktatási eszközfejlesztési pályázathoz II. 
 Előadó: jegyző 
 
4. Közoktatási koncepció felülvizsgálata. 
 Előadó: polgármester 
 
5. A kistérségi közoktatás fejlesztési terv véleményezése. 
 Előadó: jegyző 
 
6. A 2007. évi pénzmaradvány elszámolása. 
 Beterjesztő: polgármester 
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 Előadók: jegyző 
   Gazdasági osztály vezetője 
 
7. Pályázat benyújtása a CÉDE támogatásra. 
 Előadó: polgármester 
 
8. Pályázat benyújtása a TEKI támogatásra. 
 Előadó: polgármester 
 
9. Pályázat benyújtása a KDOP. 5.2.2.A támogatásra. 
 Előadó: polgármester 
 
10. Közbeszerzési eljárás indítása útfelújításra.  
 Előadó: polgármester 
 
11. Közbeszerzési eljárás indítása fejlesztési hitelre. 
 Előadó: polgármester 
 
12. A városi önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének a 

módosítása. 
 Előadó: polgármester 
 
13. A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. 
 Előadó: jegyző 
 
14. A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás alapító okiratának módosítása.  
 Előadó: jegyző 
 
15. Az ESZI Szakmai programjának módosítása. 
 Előadó: jegyző 
 
16. Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás hatályosulásáról. 
 Előadó: jegyző 
 
17. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 

11/1997.(V.21.) Ktr. sz. rendelet módosítása. 
 Előadó: jegyző 
 
18. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.  
 Előadó: jegyző 
 
19. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék 

alakulásáról.  
 Előadó: jegyző 
 
20.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
 Előadó: a végrehajtásért felelősök 
 
21. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 
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22. Bejelentések, interpellációk 
 
22/1. Szerződésmódosítási kérelem a 0637 hrsz-ú anyagbányára 
 
22/2. Hozzájárulás használati jog átadásához. 
 
22/3. Közbeszerzési eljárás kiírása villamosenergia beszerzésre 
 
22/4. Pályázat benyújtása Tárt Kapus Létesítmények Programban való részvételre 
(Mészöly Géza Általános Iskola) 
 
22/5. Pályázat benyújtása Tárt Kapus Létesítmények Programban való részvételre 
(Sárszentmiklósi Általános Iskola) 
 
Zárt ülés: 
 
1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2008. évi adományozása.  
 Előadó: ÜJB. elnöke 
 
2. Sárrét Víz KHT. ügyvezető díjazása. 
 Előadó: polgármester 
 
3. Védőnő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelme. 
 Előadó: polgármester 
 
4. Első lakáshoz jutók támogatása. 
 Előadó: ESZB. elnök 
 
5. Bejelentések 
 
5/1. MÉH részvényértékesítés 
 
A képviselőtestület rátért az 1.) napirendi pont tárgyalására. 
 
1. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti  és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről. 
 Előadó: Hatósági osztályvezető 
   Gyámhivatal vezetője 
   Intézmények gyermekvédelmi felelősei 
   Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység vezetője 
 
Szakács Benőné: ismertette az ESZB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
 
Fülöp Sándor: ismertette az OKB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
 
Mivel ehhez a napirendi ponthoz nem volt hozzászólás, Juhász János polgármester 
szavazásra tette fel a tájékoztató elfogadását. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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103/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a "Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem 
helyzetéről" című napirendet, a Hatósági Osztály, a 
Gyámhivatal, az Intézmények gyermekvédelmi felelősei, és a 
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatójában foglaltakat elfogadta. 
 
A szenvedélybetegségek megelőzése és megszüntetése 
érdekében a város anyagi helyzetét figyelembe véve az alábbi 
intézkedések megtételét javasolja: 

- A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök a szakmaközi 
esetmegbeszéléseit havi gyakorlattá kell tenni  

- Az intézményekben dolgozó gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelősök képzése, rendszeres szupervízión való részvétele, 

- lehetőség szerint az intézményekben folyó prevenciós munka 
anyagi hátterének növelése (szakkönyvek, gyermekvédelmi 
segédanyagokhoz való rendszeres hozzájutás.. 
 
A Képviselő-testület utasítja a Központi Általános Iskola, 
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, 
hogy a szenvedélybetegségek megelőzése és megszüntetése 
érdekében meghozott feladatokat hajtsa végre. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az anyagot az elfogadó 
határozattal a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhivatalhoz, a Központi Általános 
Iskola, Óvoda, Családsegítő Szolgálathoz és az ÁMK 
Sárszentmiklóshoz küldje meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. május 31. 

 
A képviselőtestület rátért a 2.) napirendi pont tárgyalására. 
 
2. Oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 

2008/2009. tanévre. 
 Előadó: jegyző 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
 
Fülöp Sándor: ismertette az OKB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
 
Mivel ehhez a napirendi ponthoz sem volt hozzászólás, ezért Juhász János 
polgármester szavazásra tette fel a bizottságok egybehangzó javaslatát. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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104/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
megtárgyalta a Nevelési-oktatási intézmények tanulócsoport 
számának meghatározása a 2008/2009. tanévre tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
Sárbogárd Város Önkormányzata az alábbi táblázatban 
határozza meg a nevelési-oktatási intézmények csoportszámait 
az intézményvezetők által leadott létszámok szerint: 
 

Mészöly Géza Általános 
Iskola 

Tanuló csoport: 21 
Napközi: 9 (200fő) 
Tanulószoba: 1 

Központi 
Általános 
Iskola, 
Óvoda, 

Családsegítő 
és 

Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Szent István Általános Iskola  
mint tagiskola 

 
Tanuló csoport: 8 
Napközi: 1 

 
Sárszentmiklósi Általános 

Iskola 

Tanuló csoport: 18 
Napközi: 2 
Tanulószoba: 1 

 
ÁMK 

 Nagylóki Általános iskola, 
mint tagiskola 

Tanuló csoport: 6 
Napközi: 1 

 
Utasítja az intézményvezetőket, hogy a megadott 
csoportszámokkal összefüggően dolgozzák ki a szükséges 
intézkedéseket a pedagógus létszámok tekintetében a júniusi 
testületi ülésre. Az iskolákban ennek megfelelően készüljenek 
el az előzetes tantárgyfelosztások. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az intézményvezetőt a döntésről 
tájékoztassa. 
 
Határidő értesítésre: május  
pedagógus létszám kidolgozására: május 19. 
előzetes tantárgyfelosztásra: május 19. 
Felelős: jegyző, intézményvezetők 
 

A képviselőtestület rátért a 3.) napirendi pont tárgyalására. 
 
3. Pályázati önrész  biztosítása az oktatási eszközfejlesztési pályázathoz II. 
 Előadó: jegyző 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
 
Fülöp Sándor: ismertette az OKB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
 
Mivel ehhez a napirendi ponthoz sem volt hozzászólás, ezért Juhász János 
polgármester szavazásra tette fel a bizottságok egybehangzó javaslatát. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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105/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
megtárgyalta a Pályázati önrész biztosítása nevelési-oktatási 
intézmények fejlesztőeszköz pályázatához tárgyú előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a 
helyi nevelési-oktatási intézmények részvételét a Fejér Megye 
Közoktatásáért Közalapítvány által hirdetett fejlesztőeszköz 
pályázaton. 
Sárbogárd Város Önkormányzata az alábbi önerőket biztosítja 
a benyújtandó pályázathoz: 
 

 
  Önerő Reg.díj Eljárási díj 

Mészöly Géza Ált.Isk.  273.464 5.000 

Szent István Ált. Iskola 88.148 5.000 

Zengő Óvoda 178.476 5.000 

16.203 

Központi Általános 
Iskola, Óvoda, 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat Intézmény össz 540.088 15.000 16.203 

Sárszentmiklósi Általános Isk. 300.000 5.000 

Kippkopp Óvoda 147. 000 5.000 

Kölyökvár Óvoda- Pusztageres 67.000 5.000 

Általános Iskola Nagylók 133.000 5.000 

Óvoda Nagylók 67 000 5.000 

21.420 
ÁMK 

Intézmény össz    714.000 25.000 21.420 

Összesen 1.254.088 40.000 37.623 

MINDÖSSZESEN 1.331.711 
 
2008. évi költségvetésben az alábbiakból biztosítja a fenti 
összegeket: 
Önerő + eljárási díj+ regisztrációs díj :   Általános tartalék – 
Taneszköz pályázat önrésze  
 
Az önerő a pályázat benyújtására jogosítja fel az 
intézményvezetőket, kötelezettségvállalásra nem. 
A meghatározott önerő intézményi előirányzatként pályázati 
nyertesség esetén kerül megállapításra. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az intézményvezetőket a döntésről 
tájékoztassa, illetve az intézményvezetőket, hogy a pályázatot a 
szükséges mellékletekkel határidőre nyújtsák be. 
 
Határidő értesítésre:   május 30. 
               pályázat benyújtására: június 6. 
 
Felelős: jegyző, intézményvezetők 
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A képviselőtestület rátért a 4.) napirendi pont tárgyalására. 
 
4. Közoktatási koncepció felülvizsgálata. 
 Előadó: polgármester 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
 
Fülöp Sándor: ismertette az OKB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
 
Mivel ehhez a napirendhez sem volt hozzászólás, Juhász János polgármester 
szavazásra tette fel a határozati javaslatba foglaltakat. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

106/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
megtárgyalta  Közoktatási Koncepció tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza 
az Oktatási és Közművelődési Bizottságot, hogy a 2008. 
októberi testületi ülésre készítse el az alábbi dokumentumot: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzatának közoktatási 
intézkedési terve (2009-2014.) 
 
Sárbogárd Város Önkormányzata az alábbiak figyelembevételét 
javasolja a dokumentum elkészítés során: 

 
Szerkezet : 
Bevezetés: A terv elkészítésének jogi alapjai, funkciója 

Helyzetelemzés: 

� Sárbogárd  Város Önkormányzatának feladatellátási 
kötelezettsége 

� Fejér Megyei Önkormányzat által ellátott feladatok 
� Alapfokú művészeti oktatás 
� Sárbogárd  Város Önkormányzatának, intézményhálózatának 

jellemzői 
� Kapcsolat a Kistérséggel 
� Óvodai nevelés helyzete 

      (demográfia adatok, kihasználtság, eszközellátottság, 
Óvodások számának várható alakulása, 

� Az alapfokú oktatás helyzete- Az általános iskolák 
tevékenysége  
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(maximálisan felvehető létszáma, A tanulólétszám alakulása a 
statisztikai adatok tükrében, 
 intézmények tárgyi feltételrendszere) 

� Az  intézmények által megfogalmazott fejlesztési törekvések 
� Szakszolgálatok helyzete 
� Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és terv 
� Humán erőforrás, pedagóguspolitika 
� Önkormányzati minőségirányítási program 
� Fenntartói ellenőrzés, értékelés 
� Intézményi minőségirányítási program 

 
A város oktatáspolitikájának stratégiája 

� Fejlesztési irányok 
� Konkrét feladatok és ütemezésük 

 

Bevonandó szervezetek, személyek : 

� Sárbogárd Város Polgármestere 
� Sárbogárd Város Jegyzője 
� OKB 
� ESZB 
� Roma Kisebbségi Önkormányzat 
� Nagylók Község Polgármestere 
� Sárbogárdi Kistérségi Iroda 
� Polgármesteri Hivatal oktatási referense, gazdasági osztály 

vezetője 
� Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 
� ÁMK Sárszentmiklós 
� ÁMK Sárszentmiklós Pedagógiai Szakszolgálat 
� Szülői és diákszervezetek 
� Egyházak (református, katolikus, evangélikus) 

 
Az alábbi dokumentumok figyelembevétele: 
Oktatással kapcsolatos jogszabályok 
Sárbogárd Város Közoktatási Minőségirányításai programja 
Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv 
Fejér Megye Közoktatási Koncepciója 
A Kormány Új iskola, új tudás programja 
 
Határidő: dokumentum elkészítése 2008. október 
Felelős: OKB elnöke 

 
Az alábbi dokumentumok figyelembevétele: 
Oktatással kapcsolatos jogszabályok 
Sárbogárd Város Közoktatási Minőségirányításai programja 
Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv 
Fejér Megye Közoktatási Koncepciója 
A Kormány Új iskola, új tudás programja 
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Határidő: dokumentum elkészítése 2008. október 
Felelős: OKB elnöke 

 
A képviselőtestület rátért az 5.) napirendi pont tárgyalására. 
 
5. A kistérségi közoktatás fejlesztési terv véleményezése. 
 Előadó: jegyző 
 
Fülöp Sándor: ismertette az OKB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
 
Mivel ehhez a napirendhez sem volt hozzászólás, Juhász János polgármester 
szavazásra tette fel a határozati javaslatba foglaltakat. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

107/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
megtárgyalta  Kistérség Közoktatás-fejlesztési terv 
véleményezése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte 
a SÁRBOGÁRD Kistérség Közoktatás-fejlesztési terve, 
Közoktatás-fejlesztési Stratégia 2008-2013. c. dokumentumot 
és az alábbi észrevételeket teszi: 
 

� A működtetett intézményhálózat és egyéb adatok hibásan kerültek 
feltűntetése.  

� A kihasználtsági adatok mivel nem kerülnek megmagyarázásra 
ezért azokból téves következtetések vonhatóak le. 

� Az intézmények névhasználatának jogszabálysértő módjával nem 
ért egyet. 

� Nem ért egyet a sárbogárdi intézmények kistérségi társulási 
fenntartásba történő átadásával. 

� Nem ért egyet Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat esetében feltűntetett alapfokú 
művészetoktatási intézmény és az egységes pedagógiai 
szakszolgálati intézményegység létrehozásával 

 
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem 
javasolja a SÁRBOGÁRD Kistérség Közoktatás-fejlesztési 
terve, Közoktatás-fejlesztési Stratégia 2008-2013. c. 
dokumentum elfogadását. 
 
Határidő: tájékoztatásra azonnal 
Felelős: polgármester 
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A képviselőtestület rátért a 6.) napirendi pont tárgyalására. 
 
6. A 2007. évi pénzmaradvány elszámolása. 
 Beterjesztő: polgármester 
 Előadók: jegyző 
   Gazdasági osztály vezetője 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
 
Mivel ehhez a napirendhez sem volt hozzászólás, Juhász János polgármester 
szavazásra tette fel a határozati javaslatba foglaltakat. 
 
A képviselőtestület 14 igen 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

108/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 
1.) Sárbogárd Város Önkormányzat képviselőtestülete a 2007. 
évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének felhasználására 
vonatkozó jogcímeket az alábbiak szerint határozza el: 
 
Polgármesteri Hivatal: 
 
Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány:  10 947 000 
Sárszentmiklósi Általnos Iskola kiutalatlan támogatás 475 000 
Önkormányzati Tűzoltóság kiutalatlan támogatás 2 796 000 
2007. évi normatíva visszafizetés  926 000 
Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás pénzmaradvány: 14 018 000 
Roma Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány: 110 000 
Összesen:  29 236 000 
 
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegító és Gyejó 
 
Kp-i Ált. Isk., Óvoda, Családsegító és Gyejó pénzmaradvány 132 000 
Összesen:  132 000 
 
Sárszentmiklósi Általános Iskola 
 
Sárszentmiklósi Általános Iskola pénzmaradvány: 76.000 
Összesen:  76.000 
 
Önkormányzati Tűzoltóság 
 
Tűzoltók technikai eszköz pályázat önrésze:  1.788.000 
Bérjellegű juttatás (nyugállományba vonulók):  4.529.000 
Jubileumi jutalom:  1.261.000 
Védőfelszerelések.:  662.000 
Összesen: 8.240.000 
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A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozati 
javaslatnak megfelelően a 2008. évi költségvetési rendelet 
módosítását készítse elő. 
 
Határidő: 2008. június 30. 
 
Felelős: jegyző 
 
2.) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy azon 2007. évi kötelezettségek kiadásai 
előirányzatát, amelyekre a 2007. évi pénzmaradvány nem 
nyújtott fedezetet, a 2008. évi költségvetés forráshiányának 
növelésével biztosítja. Kötelezettségek az alábbiak: 
 
2007. évi normatív elszámolásból adódó visszafizetési 
kötelezettség 926 000 
Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás pénzmaradvány 14 018 000 
Kp-i Ált. Isk. pénzmaradvány  132 000 
Sárszentmiklósi Általános Iskola pénzmaradvány 76 000 
Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradvány  8 240 000 
Roma Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány 110 000 
Rendőrség támogatása  40 000 
Kiegyenlítetlen szállítók  48 457 000 
Nagylóki Önk. közokt. túlfinanszírozás  488 000 
Nagylóki Önk. gyermekjóléti túlfinanszírozás  68 000 
Hantosi Önk. gyermekjóléti túlfinanszírozás  16 000 
Sárszentmiklósi Általános Iskola kiutalatlan támogatás 475 000 
Önkormányzati Tűzoltóság kiutalatlan támogatás 2 796 000 
Kistérségi ped. szakszolg. túlfinanszírozás  817 000 
Összesen:  76 659 000 
 
A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozati 
javaslatnak megfelelően a 2008. évi költségvetési rendelet 
módosítását készítse elő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
A képviselőtestület rátért a 7.) napirendi pont tárgyalására. 
 
7/1. Pályázat benyújtása a CÉDE támogatásra, Mészöly Géza Általános Iskola 

tornacsarnokára 
 Előadó: polgármester 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
 
Nedoba Károly: annyi javaslatom van, hogy ne 120m2 legyen, hanem 160m2. Ez 
magyarra lefordítva nem 6m lenne hosszában, hanem 8 méter. És nagyobb 
lehetőség lesz, jobban kialakítani a lelátót. Természetesen az összeg nem változna. 
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Etelvári Zoltán: örömmel fogadtam ezt az ötletet. De olyat is hallottam, hogy a 
végéről lesz a lelátó. Oldaláról lesz a lelátó. 
 
Nedoba Károly: nem, a végéről. Meg lesz hosszabbítva. 
 
Etelvári Zoltán: a végéről? És akkor a nézők hosszában ülnének? 
 
Nedoba Károly: a kapu felől. 
 
Etelvári Zoltán: nem lehetne ezt úgy – mert én nagyon sok sportcsarnokban jártam 
a foglalkozásom miatt – és meg kell mondjam, őszintén, hogy talán egy ilyen 
sportcsarnokot láttam, ahol a végében volt 3m-es terasz. Többet nem láttam. Itt a 
láthatóság – én úgy gondolom – ha a végébe rakjuk, és hosszában van a játék, 
tulajdonképpen nem látnak semmit. 
 
Sinka Attila: akkor az egészet újra kéne építeni. 
 
Nedoba Károly: amit te mondasz, abban van igazság, csak az sokkal drágábba 
kerül. Oldalt kivenni, ott van az üvegfal, kivágni a vasoszlopokat, minden drágábba 
kerül. 
 
Etelvári Zoltán: azért mondom, hogy az elmúlt fél évben körülbelül 15 
sportcsarnokban jártam, mint más-más. De ilyet nem láttam. Úgy gondolom, meg 
kellene vizsgálni a hozzáértőknek, én nem tudom, mert nem vagyok mérnök. Meg 
kellene mégis ezt vizsgálni, hogy lehetne ezt megcsinálni, mégis oldalról, mert sokkal 
jobb a látás, a végén meg nem látnak semmit az emberek. 
 
Dr. Szabadkai Tamás: ezt mit jelent műszakilag? 
 
Juhász János: a Nedoba úr egyébként arra gondolt, és azért tartja változatlanul az 
összeget, mert az igényelt összeg egyértelmű, hogy 20M-nál több nem lehet, a 
bekerülési értéknél pedig abban bízik, mint ahogy bízhattunk itt a ravatalozóknál, 
hogy a helyi lokálpatriótizmus feléled egy esetben, és esetleg olyan összeggel 
elvállalják, ami nem olyan nyereségtartalmat jelent számukra, de megteszik. És 
vélhetően, ha hosszabb is, ugyanezen összegből kijöhet. 
 
Etelvári Zoltán: elnézést, hogy másodszorra kérek szót. Amint említetted, hogy a 
bogárdi emberek nagyon jók, ha kérünk tőlük, és a félretett pénzüket is odaadják 
értelmes dolgokra. Én úgy gondolom, hogy a sport az egyik legértelmesebb dolog, 
mert a gyerekeink egyre betegebbek, egyre kövérebbek. 
Meg kellene vizsgáltatni az oldallelátóknak az árát, hogy mennyibe kerülne, műszaki 
dolgokban is mennyibe kerülne. És téglajegyeket – én állítom – hogy mindenki venne 
bogárdon téglajegyeket, és egy pár millió forint abból is bejönne. És meg tudnánk 
hosszában csinálni, úgy, hogy az elkövetkezendő években ne csak egy 
sportrendezvényt, hanem mást rendezvényt is tudjunk ott tartani. 
Én ezt javaslom, ha csinálunk valamit, akkor járjuk körbe, mert ez nem egy-két évre 
szól. 
 
Juhász János: annyit szeretnék mondani, hogy május 15-e a beadási határidő, 
április 15-én kiírták, május 15-én be kell adni. A pályázaton elnyerhető maximális 



 15 

összege 20M Ft az van beépítve, nem tudom, hogy 30M Ft-ért ki vesz téglajegyet, ha 
annyival többe kerül. 
 
Nedoba Károly: annyit szeretnék mondani, hogy, amit a Zoli mond, annak van 
realitása, csak műszakilag már megnézték, és azt úgy kialakítani, hogy tökéletes 
legyen az egész, elég nehéz. A másik, hogy belenyúlna a futópályába is, a lelátó, 
1980 óta már többször volt a testületi ülésen. Tény, hogy amit te mondasz Zoli, volt 
már ilyen Sárbogárdon. Árultak, de nem lett belőle semmi. Talán a Bokros csomag 
idején volt ez a dolog, és elnyelte a költségvetés a pénzt. 
Annyit szeretnék még egyszer mondom, hogy 6m-ről, 8m-re emeljük. És így lehetne 
egy 150 fős nézőteret kialakítani. Úgy gondolom, ha hosszában is lesz a lelátó, az 
teljes megelégedés lesz, a mostani helyzethez viszonyítva, egy nagy fokú fejlődés 
lenne, és szeretném kérni a 160m2-et, ha megszavaznánk. 
 
Bártfai Antal: én úgy gondolom, hogy az a civil kezdeményezés, ami elindította ezt a 
tornacsarnok bővítést. 
 
Nedoba Károly: nem indított el az semmit. 
 
Bártfai Antal: akkor máshogy kezdem. Tehát, gyanítom, hogy abból a 
megfontolásból van ez a tornacsarnok bővítés, hogy a lehető legkevesebb 
ráfordítással lehessen megvalósítani egy bővítést. Azt gondolom, hogyha a tanár urat 
szakmailag meg tudnánk kérdezni, hogy ez megoldja-e azt a problémát, hogy a 
tornacsarnokban tőle elvárható eredményt azt fogja-e szolgálni. A ráfordított 30M Ft 
összeg, vagy pedig, ha valóban megvizsgálnánk azt, hogy kicsit többet fordítanánk 
rá, kicsit más konstrukcióban, akkor megoldaná a tornacsarnoknak a problémáját. 
Van egy ötletem, ha az a terület beemelhető lenne a település központjába, az 
akcióterületi tervbe, akkor lehet, hogy egy más kondícióval lehetne egy 
körültekintőbb, akár még egy csarnokbővítést is megvalósítani. 
 
Juhász János polgármester, szavazásra tette fel Nedoba Károly képviselő 
javaslatával kiegészített határozati javaslatot. 
 
A képviselőtestület 14 igen 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

109/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Pályázat 
benyújtása CÉDE támogatásra” tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a Mészöly Géza Általános Iskola 
Tornacsarnokának bővítését, felújítását határozta el. 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF 
CÉDE támogatására pályázatot nyújt be.  
 
 
A pályázat célja: Mészöly Géza Általános Iskola (Sárbogárd 
József A. u. 14. sz.) tornacsarnok bővítése, felújítása 
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A fejlesztés megvalósulási helye: 7000 Sárbogárd József A. u. 
14. 

 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
adatok 

Ft-ban 

Megnevezés 2008. év 

Saját forrás 10.000. 000 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg 20.000.000 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás   

Összesen 30.000.000 

 
 

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi 
költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 15.) számú Költségvetési 
Rendeletében biztosítja.  

 
A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges költségeket 

az Önkormányzat a 2008. évi költségvetés általános 
tartalékából biztosítja. 

Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához az épület 
átalakítását terveztesse meg. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére, az 1 %-os pályázati díj utalására, a 
pályázat benyújtására. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet 

módosításáról gondoskodjon. 
 
 
 
Határidő: pályázat benyújtására: 2008. május 15. 
     költségvetési rendelet módosítására:  azonnal 
Felelős: polgármester 
   jegyző 
 

 
A képviselőtestület rátért a 7/2.) napirendi pont tárgyalására. 
 
7/2. Pályázat benyújtása a CÉDE támogatásra, Pusztaegres, komfortos 

sátorozó hely kialakítása 
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 Előadó: polgármester 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
 
Etelvári Zoltán: természetes, hogy az egészséges élettel maximálisan egyetértek, 
de – hogy az előbb itt van, hogy meg sem vizsgáltuk azt, vagy meg sem néztük azt, 
hogy mennyibe kerülne, mert szerintem nem készült olyan terv, hogyha 
hozzávennénk a lelátókat, mennyibe kerülne, csak azt láttuk, hogy így nem lehet. 
Azt mondjuk, hogy nincs pénz, és akkor itt van az, hogy évi két hónapos sátorozásra, 
ad a város közel 6M Ft-ot, évi két hónapra. És ezt a hat millió forintot, ha ide tennénk 
a tornacsarnok megszélesítésére, több, mint valószínű, hogy az oldalsó lelátó, ami 
tényleg használható – tehát funkcionálisan tudna működni – arra meg nem lesz. 
Tehát ott lesz majd 20M Ft-ért egy két hónapig használható sátorozó hely. Én úgy 
gondolom, hogy a mi gazdasági helyzetünkben 20M Ft-ért 40 embernek sátorozó 
hely. Meg kell mondjam, hogy amikor ezt elolvastam a hátam borsózott, hogy ennyi 
pénzt kidobjunk az ablakon. 
Ezt nem tudom elfogadni, hogy 20M Ft-ot negyven ember sátorozásáért kidobunk az 
ablakon. És olyan árak vannak, hogy pályázat támogatás kapcsán a következők 
valósulnak meg: „ingatlan udvarán tervezni biztosítanak sátorozó helyet, egyidejűleg 
maximum 40 fő, 20 nő, 20 férfi részére. Az épület keleti oldalán lévő termet, 
étkezőnek, jelenlegi tornatermet közösségi helyiségnek, valamint vizesblokk 
kialakítását tervezzük. Építési engedéllyel rendelkezünk. 
Épület felújítási költsége 11M700e, sátorozó hely, parkoló kialakítási költsége 
7M900e Ft, összesen 19M628e Ft.” 
Ez nonszensz az én olvasatomban, amikor tényleg komoly dolgokra nincs pénz, 
akkor meg kell mondjam őszintén, hogy ilyen luxus dologra van pénz, azt kell 
gondolnom, hogy valakinek a szavazatáért van erre szükség. 
Ennyi bevételt nem hozna be. 
Mennyit tudok foglalkoztatni, ha hetente vannak is turnusok, akkor is nyolc hét alatt, 
nem tudok erre mit mondani. Én nem tudom megszavazni ezt a dolgot, inkább azt 
mondom, hogy ezt a 5M888e400 Ft-ot csoportosítsuk át a Mészöly Gézának a 
sportcsarnokára és ott normális sportcsarnokot alakítsunk ki. 
Ha végig gondoljátok ezt a dolgot, ti is rájöttök, hogy ez pénzkidobás, ilyen 
gazdasági helyzetben. És ráadásul nem is a bogárdiak fognának itt sátorozni, hanem 
valahonnan jönnének sátorozni, nagyon olcsó pénzért. Én úgy gondolom, hogy nem 
tehetjük meg, hogy a bogárdi büdzsébe a bogárdi adófizetőknek és a bogárdi 
adófizetőknek a zsebére ilyen dolgot megcsináljunk. Gondoljátok végig, én ezt nem 
támogatom. 
 
Juhász János: azt tudod, hogy jó ideje szó van róla, ugye, és szavaztunk már róla, 
hogy ezt fogjuk kialakítani, mert a turista ház, vagy a diákszálló az túl drága lenne. A 
képviselőtestület többször foglalkozott már vele, mint a tornacsarnokkal, ezt csak 
felidézés miatt mondanám. 
Tavaly az volt a probléma, hogy kényszerűségből be kellett zárnunk az épületet. 
Akkor féltettétek, hogy mi lesz belőle. Most amikor épületre költenénk, most meg ne 
költsünk rá. 
 
Őri Gyula: részt vettem egy falu fórumon, ahol Rigó képviselőtársam – 
alpolgármester úr – illetve a Varga László képviselőtársam, tartott egy tájékoztatót. 
Amely tájékoztatóban, bemutatta az elképzelésüket a terv rajzot, és elmondták, hogy 
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hogyan képzelik el ezt a sátorozó megvalósítást. A faluban megoszlik a lakosság 
véleménye, mert valóban vannak olyanok, akik ennek örülnek. Én nem hasonlítanám 
össze – szóval nem vonnék párhuzamot – a sárbogárdi sportépületnek a bővítésével. 
Mert én úgy gondolom, hogy végre Pusztaegresen is történik valami. Ha azt az 
épületet nem használnánk ki az bűn lenne. 
De megoszlik a falunak is a véleménye – mint mondtam már – mert valaki örül neki, 
valaki viszont aggályát fejezi ki, hogy mi lenne ebből a haszon a pusztaegresi 
embereknek, hiszen a pusztaegresi diákok, gyerekek valószínű ott nem 
táboroznának. És igazából, ha valaki is hasznát élvezné, akkor nem ők a 
pusztaegresiek. Legalábbis ők így gondolják. Tavaly is volt már – úgy érzem – 
kezdeményezésnek nevezhetem, hiszen jó néhány gyerek, a Varga képviselőtársam 
irányításával táboroztak. 
Kérdezték már többen is, hogy ennek a költségét ki fizeti. 
Én úgy gondolom – és többek véleményét is mondom ezzel – hogy 5M500e, 
majdnem hat millió forintot önerőként a pályázathoz adnánk. 
De Pusztaegresen még nagyon sok minden van, amit meg kéne valósítani. Egy 
járdát befejezni. 6 millió forintból rengeteg járdát meg lehetne csinálni, sőt még utakat 
is. Hangsúlyozom, hogy én kimondottan örülök – mint pusztaegresi lakos – hogy 
végre valamilyen szinten ez az iskola hasznosítva lesz. Csak meg kéne kérdezni a 
lakóknak a véleményét. Egy helybenlakó véleményét, hogy mégis mit szólnak hozzá, 
hogy ezt pusztaegresre ráerőszakolják, holott nem is biztos, hogy a pusztaegresiek 
ezt fogják élvezni. 
 
Juhász János: ez az 5M888e400 Ft-os saját forrás, ez további 13M739e600 Ft-nyi 
pályázat útján elnyerhető, vissza nem térítendő támogatást is generálna. Hadd 
nyugtassak meg mindenkit, mind a kettő a CÉDE-be irányul, az egész régióban a 
CÉDE támogatásokra összesen 503M Ft van. Veszprém-megyében van 208 
település, Komárom-Esztergom megyében van 76 és Fejér-megyében 108, ezt 
össze kell adni, hogy hány település, tehát, hogy hányan indulnak. Mindenesetre, 
hogy mind a kettő nyerjen, az kizárt az én megítélésem szerint. Hogy melyik nyerhet, 
persze nem tudom, de mindenképpen érdemes megpróbálni beadni mindkettőt a 
CÉDE támogatásnál. 
 
Rigó László: valóban volt ez a lakossági fórum, és mindig ugyanazokkal az 
emberekkel találkozunk ott. És a pusztaegresi emberek azt mondták, hogy eddig 
csak elvettünk tőlük. Te is ott voltál Gyula. És arra kértél bennünket, hogy mindent 
tegyünk meg annak érdekében, hogy ez a projekt megvalósulhasson. A pályázaton 
próbáljunk meg részt venni. Úgy gondolom, hogy most van ez a lehetőségünk, nem 
biztos, hogy sikerrel járunk, de próbáljuk meg. És úgy gondolom, hogy, amit te is 
mondtál a pusztaegresi embereknek, te is azon leszel, hogy segítetek. Mert az 
iskolájukat bezártuk, és ezt nem szabad tovább hagyni, mert ez tönkre fog menni. 
Úgy gondolom, hogy ez egy normális kezdeményezés. Igaz a költségvetésbe kettő 
millió forintot tettünk be, akkori elképzelés szerint ez elég lett volna. Ez a 
lehetőségünk van, próbáljuk meg. 
Visszatérve az emberek véleményére, én azt mondanám neked, hogy azért érdekes 
az emberek véleménye, mert ott az a lehetőség, hogy eljöhettek volna. Nagyon 
sokan azért nem jöttek el, mert úgy gondolták, hogy már több alkalommal becsapta 
őket a sárbogárdi önkormányzat. Ott többen ki is nyilvánították, hogy csak akkor 
kellenek, ha szavazni kell. Most itt a lehetőség, tudunk itt adni, itt a lehetőség, 
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megpróbálhatjuk. Ha sikerrel járunk, akkor eleve jó, akkor szerintem az emberek 
akkor örömmel fogják fogadni. 
 
Őri Gyula: én úgy gondolom, hogy szavaimmal nem hiszem, hogy az érződött ki, 
hogy ellene vagyok, hiszen én rendkívül örülök neki, hogy ilyen lehetőség 
Pusztaegres számára adott. 
 
Etelvári Zoltán: alpolgármester úrtól szeretném megkérdezni, hogy Laci, szerinted 
mit profitál egy pusztaegresi ebből? Pusztaegresi fog ott dolgozni? Én nem azt látom, 
hogy ezzel visszakap valamit. Bár visszakap valamit, valóban, de nem életszerű 
dolgok ezek. Ez olyan húszad rangú kérdés a pusztaegresieknek. Hanem, amit az 
előbb a Gyula elmondott, hogy utakat, járdákat felújítani. Ebből sokkal több mindent 
lehetne csinálni, nem egy ilyen presztízs valamit. Mert, ahogy polgármester úr is 
mondta Veszprém-megyében mennyi falu pályázik. Meg kell nézni, hogy Veszprém-
megyében milyenek a turisztikai látványosságok. Ellenben nálunk, Pusztaegresnél. 
Ha valaki sátorozni akar, akkor el fog menni a Lévaiékhoz. 
Úgy gondolom ez valamilyen presztízs beruházás. Valami mást kellene pályázni, 
nem ezzel, hogy több millió forintot oda kiteszünk, hogy két hónapig tudják 
működtetni, ezt a szerintem, túl sok ide 20M Ft. 
 
Hangzavar miatt a következő rész nem hallható. 
 
Juhász János: maradjunk annyiban, hogy tessék megnézni a kiírást. Tessék 
megkérdezni a környékbeli polgármestereket. Kettőt tudok név szerint is ajánlani, 
Virág Józsefet, Tóth Józsefet, hogy milyen felháborítónak tartják, hogy milyen szűkre 
szabták a pályázható témaköröket. Közvécét, közvilágítást, díszvilágítást, közkút 
meg ilyeneket. Tehát alig van olyan dolog, amire a CÉDE meg a TEKI esetében rá 
lehet mondani – majd a TEKI-nél is látni lehet – hogy azért van, hogy külterületi 
szilárd burkolat útfelújítása. Azon kívül semmi olyat nem tudnak nyújtani, ami az 
önkormányzat számára, megcélozható, vagy fontos lenne. Tessék nyugodtan őket 
megkérdezni, és akár a Szabados úrral üzenni a regionális fejlesztési tanácsba, hogy 
nem ilyen témaköröket kellene kiírni, ez a mozgásteret is szűkre szabja. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Juhász János polgármester szavazásra tette fel a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület 12 igen 1 nem 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

110/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
pusztaegresi iskolaépület átalakításával, komfortos sátorozó 
hely kialakítását határozta el. 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF 
CÉDE támogatására pályázatot nyújt be.  
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A pályázat célja: Komfortos sátorozó hely kialakítása a 
pusztaegresi iskolaépület átalakításával 
 
A fejlesztés megvalósulási helye: Pusztaegres, Köztársaság tér 
10/A. (263/2 hrsz.) 

 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
adatok Ft-

ban 

Megnevezés 2008. év 

Saját forrás 5.888.400 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg 13.739.600 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás   

Összesen 19.628.000 

 
 

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi 
költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 15.) számú Költségvetési 
Rendeletében biztosítja.  

 
A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges költségeket 

az Önkormányzat a 2008. évi költségvetés általános 
tartalékából biztosítja. 

 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok megtételére, az 1 %-os pályázati díj utalására, a 
pályázat benyújtására. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet 

módosításáról gondoskodjon. 
 

 
Határidő: pályázat benyújtására: 2008. május 15. 
  költségvetési rendelet módosítására:  azonnal 
Felelős: polgármester 
  jegyző 

 
A képviselőtestület rátért a 8.) napirendi pont tárgyalására. 
 
8. Pályázat benyújtása a TEKI támogatásra. 
 Előadó: polgármester 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
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Mivel ehhez a napirendi ponthoz nem volt hozzászólás, ezért Juhász János 
polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

111/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Pályázat 
benyújtása TEKI támogatásra” tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a Hantosi út felújítását határozta el. 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF 
TEKI támogatására pályázatot nyújt be.  
 
 
A pályázat célja: Hantosi út felújítása 
 
A fejlesztés megvalósulási helye: Sárbogárd hrsz0181 és 
Hrsz0601 

 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
adatok Ft-

ban 

Megnevezés 2008. év 

Saját forrás 6.480.000 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg 15.120.000 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás   

Összesen 21.600.000 

 
 

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi 
költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 15.) számú Költségvetési 
Rendeletében biztosítja.  

 
A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges költségeket 

az Önkormányzat a 2008. évi költségvetés általános 
tartalékából biztosítja. 

 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok megtételére, az 1 %-os pályázati díj utalására, a 
pályázat benyújtására. 
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Utasítja a jegyzőt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet 
módosításáról gondoskodjon. 
 
Határidő: pályázat benyújtására: 2008. május 15. 
  költségvetési rendelet módosítására:  azonnal 
Felelős: polgármester 
  jegyző 
 

A képviselőtestület rátért a 9.) napirendi pont tárgyalására. 
 
9. Pályázat benyújtása a KDOP. 5.2.2.A támogatásra. 
 Előadó: polgármester 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
 
Mivel ehhez a napirendi ponthoz nem volt hozzászólás, ezért Juhász János 
polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
112/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Mikes 
Köz 3. sz. alatti óvoda épület átalakítását, akadálymentesítését 
határozta el. Az átalakítással az intézményben a taneszköz 
jegyzék szerint hiányzó tornaszoba fejlesztést hajt végre.  
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Közép-
Dunántúli Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című 
(kódszám: KDOP-2007-5.2.2.A) pályázati programra pályázat 
benyújtását határozza el. 
 
 
A pályázat célja: Sárbogárdi Zengő Óvoda infrastrukturális 
felújítása mozgáskultúra fejlesztésére, tornaszoba kialakítása 
céljából  
 
 
A fejlesztés helye: 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3. 
 
A fejlesztés tervezett költsége: 7.200.000 Ft, melyből igényelt 
támogatás. 6.480.000 Ft. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához a 
szükséges tanulmányokat készítesse el és az épület 
átalakítását terveztesse meg. 
 
A képviselőtestület a projekt megvalósításához szükséges 
720.000 Ft saját forrás összegét Fejlesztési hitelből, valamint 
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EU Önerő Alap támogatásból biztosítja. A pályázat 
elkészítéséhez és benyújtásához szükséges költségeket az 
Önkormányzat a 2008. évi költségvetésben biztosítja. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázathoz szükséges engedélyek beszerzésére, nyilatkozatok 
megtételére és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: Folyamatos, pályázat beadására 2008. július 31. 
Felelős: polgármester 
 

A képviselőtestület rátért a 10.) napirendi pont tárgyalására. 
 
10. Közbeszerzési eljárás indítása útfelújításra.  
 Előadó: polgármester 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
 
Bártfai Antal: én olvastam a pályázati minősítést, tehát a pályázati kiíráshoz 
kapcsolódó minősítést. Tehát, hogy milyen szempontok alapján dönt a város, hogy 
kin nyerheti el a pályázatot, ki valósíthatja meg az útépítést. Meglepődve láttam, 
hogy semmilyen minőségi követelmény nincs támasztva magával a kivitelezéssel 
szemben. Nincsen sem garancia, sem minőségi követelmények megfogalmazva, 
csak egyszerűen az ár, a fizetési határidő, fizetési körülmények kerültek 
megjelölésre. Én ezt sajnálom, hogy a minőségre nem, és a garanciára, az út 
tartósságára nem irányul a pályázati kiírás. 
 
Juhász János: egyszer írtunk egy bonyolultabb közbeszerzési felhívást, aztán bele 
is bonyolódtak sokan. Az elmúlt években is ugyanezen pontrendszer szerint 
mentünk. Nem tudom, hogy nagy garanciális kifogásokat hol tudna megfogalmazni. 
Ne a csatornázott helyeket mondja, mert azt az Alterra csináltatta mint kivitelező. Az 
nem a városnak a saját beruházása volt. 
 
Bártfai Antal: én az Árpád utcát tudnám mondani, hogy azon az utcán tele vannak 
gödrökkel, és az már nem felel meg azon minőségi követelményeknek, amit ott el 
lehetne várni. 
 
Juhász János: de tudja, hogy mi az oka, gondolom? 
 
Bártfai Antal: tudom. 
 
Juhász János: akkora teherautók járnak arra, mert legtöbb helyen kiszorítjuk őket, 
ami nyilvánvalóan tönkreteszi, ezt a múltkor megbeszéltük. Igaz, hogy ön úgy írta, 
hogy 4+1 cm, mi meg úgy írjuk, hogy 1+4 cm, nem mindegy, hogy honnan mérjük. 
Akkor elmondtuk, ha olyan utakat építenénk, ami tökéletes, aminek kitoljuk az 
alapját, minden egyes réteg oda kerül, ahova kell. A kellő vastagsággal, 
tömörítettséggel. Minden aszfalt réteg is úgy jön rá, ahogyan az meg van álmodva, 
kialakítjuk az árokrendszerét, akkor egy tizede úthosszúságot lehet felújítani, mint 
amit mi csinálunk. Ez is egy változat. Az is egy változat lenne, azaz egy tized, aki azt 
élvezné, hogy ott van aszfaltos út, az örülne. A 9/10-ed aki nem portalanított úton jár, 
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még ha az nem is lesz annyira tartós, mintha valódi alapokra épülne az meg szívja a 
port. 
 
Nedoba Károly: Anti ezt neked mondom, mert már másodszor mondod, hogy az 
Árpád utca. Én tegnap is voltam rajta, ez nem fedi a valóságot. Én nagyon szívesen 
végig megyek veled. Ez nem fedi a valóságot, hogy tele van kátyúval. Pont azt 
mondtam magamban, hogy milyen jó, mert végig mehetünk rajta. 
De lehet, te a másik feléről beszélsz. Az igaz, hogy tele van, de ott nem volt útjavítás. 
De én nagyon szívesen végig megyek veled, az Árpád utca másik felén az igaz. 
 
Juhász János polgármester szavazásra tette fel a PVVB által tett módosítással a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselőtestület 14 igen 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

113/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
„Sárbogárd város útjainak 2008. évi felújítása” tárgyában az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A képviselőtestület 
az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást 
jóváhagyja. 
 
A Képviselőtestület a közbeszerzési eljárásba ajánlattevőként 
az alábbi cégeket hívja meg: 
 
 Betonút Rt. Székesfehérvár 
 Útéppark Bt. Székesfehérvár 
 Strabag Építő Kft. Székesfehérvár 
 
Közbeszerzési bizottság tagjainak az alábbi képviselőket 
választja meg: 
 Juhász János polgármester 
 Őri Gyula képviselő 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a közbeszerzési szabályzatban 
foglaltak szerint folytassa le a közbeszerzési eljárást. A 
Bírálóbizottság értékelése alapján készített összegzést hagyja 
jóvá és az eljárás nyertesével kösse meg a vállalkozási 
szerződést. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
A képviselőtestület rátért a 11.) napirendi pont tárgyalására. 
 
11. Közbeszerzési eljárás indítása fejlesztési hitelre. 
 Előadó: polgármester 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-höz csatolva). 
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Dr. Szabadkai Tamás: csak egy rövid hozzáfűzni valóm lenne, olvastam az 
előterjesztésből, hogy hitel 105M 557e Ft összegben ennek a terv szerű ütemezése, 
2010 július, és 2018 június. Itt szeretném elmondani, hogy véleményem szerint a 
polgármesternek, meg az utódainak is mértéktartónak kellene lenni, akkor amikor az 
utódaira ekkora terhet ró. 
 
Juhász János: az figyelembe van véve, hogy mekkora terhet rovunk. Többször 
elmondtam már, hogy 2006-ban lejárt a szennyvíz beruházás I-es ütem, 2007-ben a 
II-es ütemnek a visszafizetése, ez nyújtott valamennyi lehetőséget, nyilvánvaló, hogy 
a fejlesztési hitelek felvétele, a későbbi éveket terheli, de mi a működési hitelünk 
kiváltására bocsátottuk ki például a kötvényt. Meg is dicsértek bennünket, hogy arra 
használjuk amire kell. Más önkormányzatok valóban milliárdos nagyságrendben 
adósítják el a jövőjüket. 
Én, amíg itt dönthetek vagy szavazhatok, és gondolom, hogy vállalható, és nem 
hiszem, hogy rossz felé vittem volna valamit eddig is. 
 
Juhász János polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
 
A képviselőtestület 14 igen 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

114/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy 
2008. évi fejlesztési feladataihoz 105.557.000 Ft összegű 
fejlesztési hitelt vesz fel. 
 
A hitel felvételének tervezett időpontja: 2008. július 
 
Fejlesztési feladatok: 
- Útfelújítások 
- Útépítések (önrész) 
- Ravatalozók, temető 
- Fenyő utcai telekalakítás 
- Kislóki faluház felújítása 
-Központi Ált. Iskola felújítása (önrész) 
-ESZI Gondozóház akadálymentesítés (önrész) 
- Több pályázatokhoz kapcsolódó önrész biztosítása (Teki, 
Céde, Teut, KDOP, később megjelenő pályázatok) 
 
 
A hitel visszafizetésének tervezett ütemezése:  
 2010. július 
         2018. 
július 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
kötelezettséget vállal a hitel és annak járulékainak 
visszafizetésére. 
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Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a hitel visszafizetési 
időtartama alatt a törlesztő összegeket és kamattartozásokat a 
többi fejlesztési kiadást megelőzően a költségvetésében 
figyelembe veszi. 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
felhatalmazza polgármestert és a jegyzőt, hogy nyilatkozzon a 
pénzintézet felé, hogy az önkormányzat nem tartozik az 1990. 
évi LXV. Törvény hitelfelvételi korlátozás alá. 
 
 A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a 
határozatnak megfelelő intézkedéseket tegye meg, a 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse 
meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy 
105.557.000 Ft összegű fejlesztési hitel felvételéhez 
közbeszerzési eljárást folytat le. 
 
A hirdetményt a Közbeszerzési Értesítőben közzéteszi, a 
közzétételéért fizetendő szerkesztési díjat megfizeti. 
 
Közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak az alábbi képviselőket 
választja meg: 
 
 Juhász János polgármestert 
 Nedoba Károly képviselőt 
 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közbeszerzési 
szabályzatban foglaltak szerint folytassa le a közbeszerzési 
eljárást. A bírálóbizottság értékelése alapján készített 
összegzést hagyja jóvá és az eljárás nyertesével kösse meg a 
hitelszerződést. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
A képviselőtestület rátért a 12.) napirendi pont tárgyalására. 
 
12. A városi önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének a 

módosítása. 
 Előadó: polgármester 
 
Szakács Benőné: ismertette az ESZB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
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Fülöp Sándor: ismertette az OKB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Nedoba Károly: ismertette a CISB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Dr. Szabadkai Tamás: ismertette az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Mivel ehhez a napirendi ponthoz nem volt hozzászólás, Juhász János polgármester 
szavazásra tette fel a rendeletmódosítást. 
 
A képviselőtestület 13 igen 3 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat  
képviselőtestületének 

14/2008. (V. 13.) Ktr. sz. rendelete 
 

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló  
5/2008. (II. 15.) Ktr. sz. rendelet módosításáról 

 
A képviselőtestület rátért a 13.) napirendi pont tárgyalására. 
 
13. A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. 
 Előadó: jegyző 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János: csak jelzem, hogy lehet, hogy legközelebb is módosítani kell, mert az 
elnök jelezte, hogy még valamit módosítani szeretnének, és azt mind a tíz kistérségi 
társulásban részt vevő település valamennyinek el kell fogadnia. Úgyhogy lehet lesz 
még újabb módosítás is. 
 
Juhász János polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete „A 
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta.  

A képviselőtestület a megállapodás módosítását az alábbiak 
szerint fogadja el. 

   
A Képviselőtestület „a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) 
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Sárbogárdi Többcélú 
Kistérségi Társulás Sárbogárdon, 2005. április 29.-napján kelt 
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, mely a 
Társulási Megállapodás VI. számú módosítása: 
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1. A Társulási Megállapodás IV/4.2.1. pontja helyébe az 
alábbiak lépnek: 
 
4.2.1. A 4.1.1. alatti intézmény neve:  
„Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
Székhelye: 7013 Cece Árpád út 8. 

 
 

2.  A Társulási Megállapodás IV/4.3. pontja első bekezdése 
helyébe az alábbiak lépnek: 
 

4.3.  Az intézmény tevékenységi köre, ellátási területe: 
 
 A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás vállalja, hogy a 
4.1.1. pont szerint társult településeken az általa alapított „Háló” 
Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében, a 
4.1.2. pont szerinti intézményfenntartó társulásokkal kötött 
külön megállapodások alapján a feladatellátásra vonatkozó 
jogszabályi feltételek betartásával biztosítja az intézmények 
alapító okiratában rögzített önkormányzati alapellátási 
feladatokat és szolgáltatásokat a működési területre 
vonatkozóan az alábbiak szerint: 

 
 

3.  A Társulási Megállapodás IV/4.8.  pontja helyébe az alábbiak 
lépnek: 
 
 

1.8.  A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a „Háló” Dél-
Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat székhely 
település épülete (7013. Cece, Árpád út 8.) Cece Nagyközség 
Önkormányzata tulajdona, ezért a felújítással és beruházással 
kapcsolatos feladatok a tulajdonost terhelik Ptk. idevonatkozó 
rendelkezései alapján. Ettől a szerződő felek egyedi ügyekben, 
illetve esetenként eltérhetnek. 

 
 

4.       A Társulási Megállapodás IV/4.9.  pontja helyébe az 
alábbiak lépnek: 
 

1.9.  A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a „Háló” Dél-
Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyeinek 
az épületei (7017 Mezőszilas Fő út 117/A, 7011 Alap Dózsa 
György út 2., 7041 Vajta Szabadság tér 3.) Mezőszilas Község 
Önkormányzata, Alap Község Önkormányzata, Vajta Község 
Önkormányzata tulajdona, ezért a felújítással és beruházással 
kapcsolatos feladatok a tulajdonos önkormányzatokat terhelik 
a Ptk. idevonatkozó rendelkezései alapján. Ettől a szerződő 
felek egyedi ügyekben, illetve esetenként eltérhetnek. 
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5.  A Társulási Megállapodás IV/4.10.  pontja helyébe az alábbiak 
lépnek: 
 
 

1.10. A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a „Háló” Dél-
Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat székhelye 
(7013. Cece, Árpád út 8.) berendezései, eszközei, szakmai 
felszerelése Cece Község Önkormányzata tulajdonában 
vannak. 

6.  A Társulási Megállapodás IV/4.11.  pontja helyébe az alábbiak 
lépnek: 

 
1.11. A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a „Háló” Dél-

Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyeinek 
(7017 Mezőszilas Fő út 117/A, 7011 Alap Dózsa György út 2., 
7041 Vajta Szabadság tér 3.) berendezései, eszközei, szakmai 
felszerelése Mezőszilas Község Önkormányzata, Alap Község 
Önkormányzata, Vajta Község Önkormányzata tulajdonában 
vannak. 
 

7.  A Társulási Megállapodás IV/4.12.  pontja helyébe az alábbiak 
lépnek: 
 

1.12. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátásához 
használatos eszközök az ellátás helye szerinti önkormányzat 
tulajdonát képezik, feladatellátásra csak az adott település 
területén vehetők igénybe, és leltár szerint kerülnek 
használatba adásra a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat részére. 
 

8.  A Társulási Megállapodás IV/4.16.  pontja helyébe az alábbiak 
lépnek: 
 

4.16. A 4.1.1. alatti településeken a 4.3. alatti szakfeladatokon 
dolgozó közalkalmazottak áthelyezéssel kerülnek a „Háló” 
Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
közalkalmazotti állományába. 
 
 

9. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodás egyéb 
pontjait módosítani nem kívánja, azok a Társult 
Önkormányzatok részére változatlanul kötelező  
 
II.  
 
Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási 
Tanács elnökét a határozat kivonatának megküldésével a 
Képviselőtestület döntéséről értesítse, egyidejűleg 



 30 

felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a VI. számú 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
  jegyző 
Határidő: azonnal  

 
A képviselőtestület rátért a 14.) napirendi pont tárgyalására. 
 
14. A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás alapító okiratának módosítása.  
 Előadó: jegyző 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Schmidt Lóránd: én még mindig ragaszkodom ahhoz a kérdésemhez, hogy senki 
nem tud semmit ebben az esetben. Működik, nem működik? Úgy tudjuk, hogy 
készen van. Már talán két hónappal ezelőtt volt egy olyan kérésem, hogy a 
polgármester úr, érdeklődje meg, vagy vegye fel velük a kapcsolatot. Valamilyen 
információt. Mert állítólag már az egész rendszernek készen kéne már lennie, 
üzemképesnek kellene legyen. 
 
Juhász János: már mikor átadták, már bocsánat. 
 
Schmidt Lóránd: erről van szó, de még mindig nem tud róla senki semmit. 
 
Juhász János: volt ünnepélyes átadás, megnyitás. 
 
Schmidt Lóránd: működik? 
 
Juhász János: hogyne működne. Virág Józsefet elhívom, ott példaértékűen 
működik. Az kisebb település, itt is vannak rákötések folyamatosan. De akkor 
javaslom. 
 
Schmidt Lóránd: újságban újra csak jelenjen meg, milyen árban. 
 
Juhász János: 15-kén. 
 
Schmidt Lóránd: csak szóljunk a cégnek lehetőleg. Részben a mi tulajdonunk, tehát 
azért, valamit kellene. 
 
Juhász János: tisztelettel meghívlak, 15-én lesz 10 órakor a négy település 
polgármesterei vannak meghívva, illetve az üzemeltető meg a szolgáltató cég. Itt lesz 
a díszteremben. 15-én, 10 órától, Habozy László a Dunakanyar Holding ügyvezetője 
lesz, és a települések polgármestere, meg akiket még hoznak magukkal. Eddigi 
rákötési eredmények, tapasztalatok, mennyire vonzó, illetve a pályázatban 
vállaltaknak a maradéktalan teljesítése érdekében kell-e valami plussz öltés. 
 
Juhász János polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. 
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A képviselőtestület 15 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

116/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás – székhelye: 7000. 
Sárbogárd, Hősök tere 2. – 364/2006.(XI.24.) Kth. sz. 
határozattal jóváhagyott alapító okiratának 8. pontját az 
alábbiak szerint módosítja.  
 
8. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 
A települési önkormányzatok társulásáról szóló 1997. évi 
CXXXV. tv-ben és társulási megállapodásban foglalt feladatok.  
Alapfeladatai között látja el az alapító önkormányzatok területén 
az információs technológiai fejlesztést, a szélessávú hálózat 
kiépítését, továbbá a hálózat bérbeadását 
 
TEÁOR: 81.10 Építményüzemeltetés 
TEÁOR: 64.20 Vagyonkezelés 
TEÁOR: 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése. 
 
Az intézmény szakágazati besorolása: 841.116 
 önkormányzati, valamint többcélú  
       kistérségi társulási 
intézmények ellátó, 
       kisegítő szolgálatai.  
Szakfeladat: 
75188-9 Gazdasági és területfejlesztési feladatok 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának 
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a MÁK-nál az 
utolsóként elfogadó önkormányzat döntését követő 8 napon 
belül kezdeményezze.  
 
Határidő:  május 19. 
Felelős: polgármester 

 
Juhász János polgármester 9.55-kor szüntet rendelt el. 
 
Az ülés 10.10-kor folytatódott tovább. 
 
Juhász János megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes. 
 
A teremben 16 képviselő van jelen. 
 
A képviselőtestület rátért a 15.) napirendi pont tárgyalására. 
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15. Az ESZI Szakmai programjának módosítása. 
 Előadó: jegyző 
 
Szakács Benőné: ismertette az ESZB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Mivel ehhez a napirendi ponthoz nem volt hozzászólás, Juhász János polgármester 
szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

117/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ESZI 
Szakmai Programjának módosítása tárgyú napirendet 
megtárgyalta. 
 
A Képviselő-testület az ESZI módosított  Szakmai Programját a 
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Nagylók 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadó véleménye 
után jóváhagyja. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a jóváhagyási záradékkal ellátott 
programot az intézményvezetőnek küldje meg. 
 
Utasítja a polgármestert , hogy az ESZI működési 
engedélyezési ügyében eljáró hatóság részére haladéktalanul 
küldje meg a jóváhagyott szakmai programot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
A képviselőtestület rátért a 16.) napirendi pont tárgyalására. 
 
16. Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás hatályosulásáról. 
 Előadó: jegyző 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Mivel ehhez a napirendi ponthoz nem volt hozzászólás, Juhász János polgármester 
szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő tájékoztatót. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 
„Tájékoztató a Kegyeleti közszolgáltatói megállapodás 
hatályosulásáról” c. előterjesztést megtárgyalta és az abban 
foglaltakat elfogadva, az alábbi határozatot hozza: 
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Utasítja a polgármestert, hogy a Huszár temető bővítésének 
lehetőségét továbbra is vizsgálja meg. Vegye fel a kapcsolatot 
a katolikus egyházzal, mint tulajdonossal. – figyelembe véve a 
helyi szabályozási tervet. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
A képviselőtestület rátért a 17.) napirendi pont tárgyalására. 
 
17. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 

11/1997.(V.21.) Ktr. sz. rendelet módosítása. 
 Előadó: jegyző 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Dr. Szabadkai Tamás: ismertette az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Mivel ehhez a napirendi ponthoz nem volt hozzászólás, Juhász János polgármester 
szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendeletet. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

 
15/2008. (V. 13.) Ktr. sz.  

r e n d e l e t e  
 

A képviselőtestület rátért a 18.) napirendi pont tárgyalására. 
 
18. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.  
 Előadó: jegyző 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Dr. Szabadkai Tamás: ismertette az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Mivel ehhez a napirendi ponthoz nem volt hozzászólás, Juhász János polgármester 
szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendeletet. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

 
16/2008. (V. 13.) Ktr. sz.  

rendelete 
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a helyi iparűzési adóról szóló 
41/2007. (XII. 18.) Ktr. rendelet  

módosításáról 
 

A képviselőtestület rátért a 19.) napirendi pont tárgyalására. 
 
19. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék 

alakulásáról.  
 Előadó: jegyző 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Mivel ehhez a napirendi ponthoz nem volt hozzászólás, Juhász János polgármester 
szavazásra tette fel az előterjesztésben tájékoztatót. 
 
A képviselőtestület 13 igen 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

119/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
„Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános 
tartalék alakulásáról.” című előterjesztést megtárgyalta, az 
abban foglaltakat megismerte és elfogadja. 

 
A képviselőtestület rátért a 20.) napirendi pont tárgyalására. 
 
20.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
 Előadó: a végrehajtásért felelősök 
 
Dr. Szabadkai Tamás: ismertette az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János, polgármester szavazásra tette fel a polgármester lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentését. 
 
A Képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a polgármester 
jelentését. 
 
Juhász János, polgármester szavazásra tette fel Dr. Krupa Rozália, jegyző 
jelentését. 
 
A Képviselőtestület 15 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a jegyző jelentését. 
 
Juhász János, polgármester szavazásra tette fel Szenci György, okmányiroda 
vezető, aljegyző jelentését. 
 
A Képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az aljegyző jelentését. 
 
Juhász János, polgármester szavazásra tette fel Szőnyegi Lajos, műszaki 
osztályvezető jelentését. 
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A Képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a műszaki 
osztályvezető jelentését. 
 
Juhász János, polgármester szavazásra tette fel Boda Krisztina, gazdasági 
osztályvezető helyettes jelentését. 
A Képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a gazdasági 
osztályvezető helyettes jelentését. 
 
Juhász János, polgármester szavazásra tette fel Szabóné Nyigrényi Judit hatósági 
osztályvezető jelentését. 
 
A Képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a hatósági 
osztályvezető jelentését. 
 
Juhász János, polgármester szavazásra tette fel Varga István pályázati és 
közbeszerzési referens jelentését. 
 
A Képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a pályázati és 
közbeszerzési referens jelentését. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
  

120/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Jelentés 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” c. napirendet 
megtárgyalta és a Polgármester, Jegyző, aljegyző, 
okmányiroda vezető, Gazdasági osztályvezető helyettes, 
Hatósági osztályvezető, Műszaki osztályvezető, valamint a 
Pályázati és közbeszerzési referens jelentését elfogadta. 
 

A képviselőtestület rátért a 21.) napirendi pont tárgyalására. 
 
21. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 
 

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 04.12-től, 05.09-ig 
 
- sárbogárdi focipályán utánpótlás versenyt megnyitottam 
- Tinódy kötélhúzó versenyt megnyitottam, díjakat átadtam 
- miklósi Borbarát kör, borverseny eredményhirdetésén és az azt követő bálon 

részt vettem 
- Goodwill Kft – mely a volt tüdőgondozó átalakításáról és a rendelő 

kialakításához futó pályázatnak a készítője annak képviselőjével tárgyaltam 
- párbeszéd roma ügyekről, itt a képviselőtestületi teremben tartott kerek asztal 

beszélgetésen részt vettem 
- ORFK szakembereivel, és a helyi rendőrkapitánnyal a HEMO épületét 

megtekintettük, ők vizsgálják annak lehetőségét, hogy a kapitányság 
átköltöztetésének az anyagi terheit, ami egyrészt az ingatlan vétel, vagy csere. 
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Illetve a felújításnak a költségei, hogy tudnák-e valamilyen módon vállalni, 
hogy kulturáltabb körülmények közé kerülhessen a helyi rendőrkapitányság 

- Fejér-megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselőjével felnőttképzés 
ügyében tárgyaltam. 

- Kistérségi társulási ülésen vettem részt Mezőszilason. 
- Balatonfüreden részt vettem a régió – településméretből fakadóan, a velünk 

együtt versenyző – települések vezetőjének találkozóján, mely város 
rehabilitációs pályázathoz kötődő eszmecsere volt. Újabb héttel 
meghosszabbították a beadási határidőt. Mert ehhez újabb egyeztetések 
szükségesek. 

- Sárbogárd hivatásos önkormányzati tűzoltóság öt évente esedékes átfogó, 
ellenőrzéséhez kötődő nyitó értekezleten részt vettem. 

- a villamosenergia, közbeszerzést lebonyolító cég képviselőjével, illetve jogi 
szakértőikkel tárgyaltam 

- Magyar Hírlap mellékletében azóta már megjelent cikkhez interjút adtam 
- gazdasági osztályvezető állásra, és az ügykezelői állásra jelentkezőkkel 

személyes beszélgetéseket, a jegyzőasszonnyal együtt lefolytattuk 
- rendőrség napja tiszteletére rendezett ünnepi állománygyűlésen a megyénél 

részt vettem, és átadtam az év rendőre kitűntetést valamint a pénzjutalmat, 
Major Norbert úrnak. 

- tűzoltók napja megyei ünnepségén szintén részt vettem, év tűzoltója címet és 
a pénzt Boros István úr részére adtam át. 

- városközpont rehabilitációs pályázathoz kijelölt antiszegregációs szakértővel 
tárgyaltam 

- részt vettem a szélessávú közműkiépítés társulás, társulási ülésén 
- hintók versenyére kilátogattam 
- pályázatíró cég a Forrás Ipari Park Kft. ügyvezetőjével, néhányszor 

tárgyaltam. 
- részt vettem a Waterdeep Kft. ásványvíz palackozó üzemében a meghívott 

szakhatóságok képviselőivel az előzetes bejáráson 
- részt vettem a Mészöly Géza Általános Iskola és a Szent István Általános 

Iskola pedagógusainak a rendezvényén 
- Dolomit 2002 Kft. ügyvezetőjével és üzemvezetőjével tárgyaltam 
- részt vettem a Petőfi Gimnázium ballagási ünnepségén 
- részt vettem a május elsejei majális főzőversenyének zsűrijében 
- voltam Kislókban a hamarosan felújításra kerülő faluház kertjében tartott kerti 

majálison 
- részt vettem az öt bizottsági ülésen, ami a testületit megelőzte 
- az IVS készítőkkel közösen részt vettem a civilek és a vállalkozók részére 

tartott párbeszéden 
- részt vettem a szociális kerek asztal ülésének nagyobbik részén 
- ma reggel részt vettem a Mészöly játszótér és megszépített park avatásán. 
 
A képviselőtestület rátért a 22.) napirendi pont tárgyalására. 
 
22. Bejelentések, interpellációk 
 
Juhász János: dr. Szabadkai Tamás úrnak illetve Bártfai úrnak, Szenci György 
aljegyző, osztályvezető úr, adott írásos választ az április 11-én feltett kérdésekre. 
Kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a választ? 
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Dr. Szabadkai Tamás: igen, köszönöm szépen, én elfogadom. 
 
Bártfai Antal: én nem tudom elfogadni a választ, ha elmondhatom, hogy miért. Mert 
a válaszban az szerepel, hogy 350MB tárterület áll rendelkezésünkre. Ennek a 
megoldására két nagyon egyszerű, megoldási lehetőség van. Vagy bővíteni a 
távterületet, vagy esetleg egy más szolgáltatótól igénybe venni olyan területet, ahol 
lehet tárolni információkat. Ezt a kettőt össze lehet linkelni. 
Egyszerűen arra gondolok, hogy nyilván pénze nincs a városnak, vagy csak nem 
kíván erre költeni, léteznek ingyenes tárterületek az Internet világában. Oda fel lehet 
tenni ezeket az állományokat és utána azt a sárbogárdi honlapról egy linken 
keresztül el lehet érni. Tehát gyakorlatilag a honlapot használó ebből mit sem vesz 
észre, csak annyit, hogy megnövekedett az ő általa igénybe vett szolgáltatás 
színvonala. 
 
Juhász János szavazásra tette fel Dr. Szabadkai Tamásnak adott válasz 
elfogadását. 
 
Dr. Szabadkai Tamás: de nem kell szavazni, én elfogadtam. 
 
Juhász János: eddig szoktunk. Lajosét meg szoktuk szavaztatni. Hogy legyen? 
 
Dr. Szabadkai Tamás: SZMSZ szerint nem kell szavaztatni, ha a képviselő elfogadja 
a választ. 
 
Juhász János: akkor Bártfai Antal képviselőnek adott választ tenném fel 
szavazásra. Mert ő nem fogadta el, el is mondta, hogy miért nem, aki ezek ellenére 
elfogadja, kérem szavazzon róla. 
 
A képviselőtestület 11 igen, 4 tartózkodó és 1 nem vett részt szavazattal elfogadta 
a választ. 
 
A képviselőtestület rátért a 22/1.) napirendi pont tárgyalására. 
 
22/1. Szerződésmódosítási kérelem a 0637 hrsz-ú anyagbányára 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Mivel ehhez a napirendi ponthoz nem volt hozzászólás, Juhász János, polgármester 
szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

121/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
DOLOMIT 2002 Kft. kérelmét a Sárbogárd 0637 hrsz-ú 
anyagbánya haszonbérleti és üzemeltetési szerződés 
módosítására megismerte.  
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A szerződést 2011. december 31-ig meghosszabbítja, a 
jelenleg érvényes feltételek biztosításával.  
A kőbánya éves bérleti díja 2.000.000 Ft/év+ÁFA. 
A kitermelt és elszállított kő után fizetendő díj 30 Ft/t+ÁFA. 
 
Utasítja a Képviselőtestület a polgármestert, hogy a módosított 
szerződést 2008. május 30-ig kösse meg és a határozati 
javaslatnak megfelelő intézkedést tegye meg.  
 
Határidő:  2008. május 30. 
Felelős:  polgármester 

 
A képviselőtestület rátért a 22/2.) napirendi pont tárgyalására. 
 
22/2. Hozzájárulás használati jog átadásához. 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Dr. Krupa Rozália: csak annyit mondtam a polgármester úrnak, hogy mivel osztós 
anyag volt és nem mindenki kapta meg korábban, ahogy a pénzügyi bizottság 
megkapta, mert ők tárgyalták. 
Néhány szóval ismertesse az anyagot. 
A Rendelőintézetről van szó, és a Népjóléti Minisztérium használati jogát, a jogutód 
Egészségügyi Minisztérium szeretné átadni a Készletgazdálkodási Intézet részére 
ehhez járul hozzá a képviselőtestület, azzal a feltétellel, hogy ők pedig adják a 
hozzájárulásukat ahhoz, hogy a tulajdonjog átvezetésre kerülhessen a megye 
részére. 
 
Juhász János polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
hozzájárulás használati jog átadásához tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta.  
 
A képviselőtestület az Egészségügyi Minisztérium kérésére 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a sárbogárdi 2317 hrsz-ú 
ingatlanon az „E” raktár épületére fennálló használati jogot 
átadja az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet – 
Budapest Lángliliom u. 6. – részére.  
 
A hozzájárulás feltétele, hogy az Egészségügyi Minisztérium az 
ingatlan tulajdonjogának a Fejér Megyei Önkormányzat részére 
történő átadásához hozzájáruljon. 
 
A képviselőtestület, mint az ingatlan tulajdonosa felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az Egészségügyi Minisztérium és az 
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Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet közötti használati 
jog átadásáról szóló megállapodást aláírja, amennyiben a 
megállapodásban szerepel a hozzájárulás, hogy az 
önkormányzat a 2317/B/1 ingatlan tulajdonjogát a Fejér Megyei 
Önkormányzat részére átadja.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az Egészségügyi 
Minisztériumot tájékoztassa.  
 
Határidő: értesítésre:  május 30. 
  megállapodásra: július 15.  
 
Felelős: polgármester 
  jegyző 

 
A képviselőtestület rátért a 22/3.) napirendi pont tárgyalására. 
 
22/3. Közbeszerzési eljárás kiírása villamosenergia beszerzésre 
 
Sinka Attila: ismertette a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János: annyi megjegyzésem lenne, hogy a dr. Kádár Péter illetve dr. 
Tasnádi Zita ők külső szakértők, tehát nem a bizottság tagjai. A bíráló bizottságba, 
akkor két személyt választ a testület, egyet delegál a jegyző. Ők pedig a külső 
szakértők, akik celebrálják az egészet. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Juhász János polgármester szavazásra tette fel a 
határozati javaslat elfogadását, a PVVB által javasolt két személlyel együtt. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy 
villamosenergia beszerzésére közbeszerzési eljárást folytat le. 
 
A hirdetményt a Közbeszerzési Értesítőben közzéteszi, a 
közzétételéért fizetendő szerkesztési díjat megfizeti. 
 
Közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak az alábbiakat választja 
meg: 
 Juhász János polgármestert 
 Rigó László  alpolgármestert 
 
Dr. Kádár Péter (Power Consult Kft) és 
Dr. Tasnádi Zita (Tasnádi Ügyvédi Iroda) külső szakértőként 
közreműködnek. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a közbeszerzési szabályzatban 
foglaltak szerint folytassa le a közbeszerzési eljárást. A 
bírálóbizottság értékelése alapján készített összegzést hagyja 
jóvá és az eljárás nyertesével kösse meg a szerződést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A képviselőtestület rátért a 22/4.) napirendi pont tárgyalására. 
 
22/4. Pályázat benyújtása Tárt Kapus Létesítmények Programban való 
részvételre (Mészöly Géza Általános Iskola) 
 
Juhász János: osztós anyag volt, de látható, hogy 500e Ft támogatási összeget 
célzunk meg. Saját forrás, pedig nem pénz, hanem közösséget végzett munka. Így 
szándékozzuk benyújtani a pályázatot. 
 
Mivel nem volt hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz, Juhász János polgármester 
szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

124/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által 
meghirdetett SPO-TKL-08 kódszámú Tárt Kapus Létesítmények 
Programban való részvételre pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat célja: Mészöly Géza Általános Iskola (Sárbogárd 
József A. u. 14. sz.) szabadtéri sportlétesítményeinek délutáni, 
és esti, és hétvégi nyitva tartásának támogatásával különböző 
korosztályok és nemek, baráti és munkahelyi társaságok, 
lakóközösségek, illetve családok számára a rendszeres, 
sportlétesítmény használathoz kötött sportolási (kosárlabda, 
kézilabda, labdarúgás) lehetőségeket biztosító terek ingyenes 
igénybevételi lehetőségének biztosítása. 
 
Megvalósulási helye: 7000 Sárbogárd József A. u. 14. 

 
A pályázat forrásösszetétele: 

Támogatásból 
igényelt 
összeg 

500.000 
Ft 

Saját forrás 
(közösségért 
végzett 
munka) 

214.500 
Ft 

Összesen 714.500 
Ft 
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A saját forrást az intézmény szervezésében a közösségért 
végzett munka (társadalmi munka, ingyenes dologi javak, 
valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) formájában 
biztosítja. 

  
 

 A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2008. május 31. 
 
Felelős:  polgármester 
 

A képviselőtestület rátért a 22/5.) napirendi pont tárgyalására. 
 
22/5. Pályázat benyújtása Tárt Kapus Létesítmények Programban való 
részvételre (Sárszentmiklósi Általános Iskola) 
 
Mivel ehhez a napirendi ponthoz sem volt hozzászólás, ezért Juhász János, 
polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

125/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által 
meghirdetett SPO-TKL-08 kódszámú Tárt Kapus Létesítmények 
Programban való részvételre pályázatot nyújt be. 
 
 
A pályázat célja: ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 
(Sárbogárd, Köztársaság u. 171-173. sz.) tornacsarnok 
délutáni, és esti, és hétvégi nyitva tartásának támogatásával 
különböző korosztályok és nemek, baráti és munkahelyi 
társaságok, lakóközösségek, illetve családok számára a 
rendszeres, sportlétesítmény használathoz kötött sportolási 
lehetőségeket biztosító terek ingyenes igénybevételi 
lehetőségének biztosítása. 
 
Megvalósulási helye: 7003 Sárbogárd, Köztársaság u. 171-173. 

 
A pályázat forrásösszetétele: 

Támogatásból 
igényelt 
összeg 

500.000 
Ft 

Saját forrás 
(közösségért 
végzett 

214.500 
Ft 
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munka) 
Összesen 714.500 

Ft 
 
A saját forrást az intézmény szervezésében a közösségért 
végzett munka (társadalmi munka, ingyenes dologi javak, 
valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) formájában 
biztosítja. 

 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2008. május 31. 
Felelős: polgármester 
 

Juhász János: bejelentések előtt röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007. október 29-én megjelentetett 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az önkormányzati 
tulajdonban lévő okmányirodák, szociális, és/vagy gyermekvédelmi alapellátást 
nyújtó intézmények részére elnevezésű pályázaton a 9990600 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesültünk, a Tompa utcai gondozó ház 
akadálymentesítése, és részleges felújítása céljából. Előre küldik a pénzt, és július 
15-ig meg kell csinálni, és el is kell számolni. 
 
Bejelentések: 
 
Nedoba Károly: három is lenne. Szeretném megkérni a műszaki osztályt, hogy a 
következő testületi ülésre, vizsgálja meg, hogy milyen módon lehetséges a Kinizsi 
utca lakó-pihenő övezetté nyilvánítása. Jó minőségű az út, gyorsasági versenyt 
tartanak ott, nincs járda, és a kilépő gyermekek nagyon veszélyeztettek. A lakosság 
nem is ezt kérte – ezt hozzáteszem – hanem, fekvőrendőrt. De úgy gondolom, mivel 
Sárbogárdon már van trafipax, akkor meg lehet próbálkozni táblákkal és azzal le 
lehetne szabályozni a sebességet. 
A Hősök terén az emlékparkban, azokon a területeken ahol murva van – szépen ki 
zöldellt – és szeretném megkérni, ha oda figyelnének, vagy vegyszerrel, vagy kézi 
eltávolítással történjen meg. Mert már gyakorlatilag teljesen ki van zöldelve. 
A harmadik bejelentésem, a közterületre kihelyezett padoknak a konzerválása, 
lefestése. Kinézünk a díszterem előtt is itt van. Nem mindegyik padot, csak amelyik 
nem árnyékban van, azt én igenis úgy látom, hogy át kéne festeni. Ennek 
természetesen a javítását szorgalmazzuk. 
 
Őri Gyula: én a múltkor már jeleztem, hogy a Petőfi utcában, Pusztaegresen, van 
két önkormányzati terület is. A lakók ismételten megkerestek, hogy nem történt 
semmi kicsihatagolás, vagy gaztalanitás. Elszaporodtak a rókák, különböző férgek. 
Ez zavarja az ott lakókat. Illetve a Kossuth utca végén, a körforgónál az utolsó 
villanyoszlopon nem ég a lámpa. 
 
Schmidt Lóránd: csak jelezni szeretném, hogy már volt róla szó, hogy a városban – 
főleg, ha valaki éjszaka járkál – akkor igen sűrűn előfordul, hogy nyúl és róka fut 
szembe a kocsival. Valószínűleg valamit meg kellene próbálni tenni, mert rengeteg 
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van. És nem a szélső utcákban, hanem – mondok ilyet – Tompa Mihály utca. 
Szembe fut az emberrel, és ebből következtetek arra, hogy a városban lehet egy-két 
ilyen vadállat. 
 
Etelvári Zoltán: a murvás utakat mikor kezdik kátyúzni, mert már mindnyájan tudjuk, 
hogy ezek már lassan életveszélyesek. Árpád utcán parkoló autókra hívta fel a 
figyelmet, egy ott lakó, hogy össze-vissza állnak ott a teherautók, a gyerekek 
játszanak, nehogy baleset következzen be. Valamint ott ne parkolhassanak 
üzletszerűen az autók, mert ezeknek az autóknak mindegyiknek kell, hogy legyen 
telephelye. Az utcán egy sem telephelyezhet. 
Mikor lesz a húsüzem mögötti terület rendbe téve? Mert most is, akárki kimegy oda, 
derékig érő gaz van. 
Mert nem csak a tulajdonjog kell valakinek, hanem, ha az övé is az a terület, azt 
ugyanúgy karban kéne tartani. 
Negyedik kérésem, mikor lesz a keleti csatorna kitakarítva a fűtől? Mert, ha lenne 
egy nagy zuhé, akkor a Gilice köznek meg a Németh Lajos köznek az egész részét 
elöntené a víz. 
 
Szakács Benőné: két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik a sárbogárdi 
temetőben, a Huszár temetőben a kút szinte lassan megközelíthetetlen lesz, mert le 
van süllyedve, ott művészet vizet hozni. A másik a miklósi temetőben, szintén a 
kútnál. Nincs semmi elvezetési lehetőség a kútnál, és ott az úton folyik, és tiszta sár 
a környéke. És esetlegesen nem lenne-e arra lehetőség, hogy a temetőkben 
sűrűbben lenne megnézve a kuka? Főleg a bogárdiban, nagyon kicsinek tűnik az, 
ami ki van helyezve, és a környezetében is ki van dobálva a hulladék. Miklóson 
viszont túl nagy a távolság, ahova el kell hordani a szemetet. 
 
Horváth Tibor: milyen megoldást tudunk találni arra, hogy az SZTK-nál tudjanak 
parkolni az autók? Mivel megemelték a büntetéseket, és aki oda beteget visz, annak 
elég nagy probléma az is, hogy oda kell menni. Ráadásul még 30.000 Ft-os büntetés 
is vár rá. 
A telket annak idején, az SZTK mellett az önkormányzat azért vásárolta meg, hogy 
ott parkoló lesz. Mi ezt eladtuk azzal a feltétellel Dobos úrnak, hogy oda 
gyógyszertárat és parkolót csinál. Ez mikor fog megvalósulni? Ha nem valósul meg, 
akkor mi a szándéka Dobos úrnak a telekkel, tudni illik még a gaz sincs levágva, 
mióta megvette a telket. 
 
Gábris István: Tisza utcai vízgyűjtő tele van szeméttel, dobálják a lakók, valami 
megoldást kellene rá találnunk. Felszólítani azt a pár embert. 
 
Bódai Gábor: egy bejelentésem van. A jövőben az OKB bizottságában kívánom a 
munkámat, mint bizottsági tag folytatni. 
 
Juhász János szavazásra tette fel Bódai Gábor képviselő lemondását az ÜJB-ből, 
megszünteti bizottsági tagságát. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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126/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete figyelembe 
véve az SZMSZ 60. § (3) bekezdésében foglaltakat. 
 
A képviselőtestület Bódai Gábort kérésére az Ügyrend Jogi 
Bizottság tagsági teendői alól felmenti. 
 

 
Juhász János szavazásra tette fel Horváth Tibor képviselő lemondását az OKB-ből, 
megszünteti bizottsági tagságát. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

127/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete figyelembe 
véve az SZMSZ 60. § (3) bekezdésében foglaltakat. 
 
A képviselőtestület Horváth Tibort kérésére az Oktatási és 
Közművelődési Bizottság tagsági teendői alól felmenti. 
 

Juhász János szavazásra tette fel Bódai Gábor képviselő OKB bizottsági taggá való 
megválasztását. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

128/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 

A képviselőtestület Bódai Gábor képviselőt az Oktatási és 
Közművelődési Bizottság tagjának megválasztja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékét a 
határozatban foglaltaknak megfelelően módosítsa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 
 

Juhász János szavazásra tette fel Horváth Tibor képviselő ÜJB bizottsági taggá való 
megválasztását. 
 
A képviselőtestület 16 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

1298/2008. (V. 09.) Kth. számú határozat 
 

A képviselőtestület Horváth Tibor képviselőt az Ügyrend Jogi 
Bizottság tagjának megválasztja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. számú függelékét a 
határozatban foglaltaknak megfelelően módosítsa. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
Szőnyegi Lajos: Etelvári úr bejelentésére szeretnék pár szóban 
válaszolni. 
Murvás utaknál, életveszélyes süllyedéseket nem találtunk. A murva 
leszállítása, az árajánlatok megkérése folyamatban van. Valószínűleg a 
helyi kőbányát fogjuk választani, és akkor a szükséges helyeken, mivel 
igen kevés összeget biztosítottak a javításokra, meg fogjuk csinálni a 
pótlásokat. 
A keleti csatorna kaszálása, folyamatban van, a mai napon ellenőriztem. 
Körülbelül 65-70%-os állapotban van. 
Valóban a Gergely köz és az Árpád lakótelep között van egy olyan 
szakasz, ahol még nem nyúltak bele, de új közmunka irányító van, és a 
kollegám, Zámbó úr, most már közel egy hónapja beteg, és ezt lehet 
elfelejtették. 
 
Juhász János: Barna Edinától búcsúznánk egy időre, mert anyai örömök 
elé néz, és ez az utolsó képviselőtestületi ülése. Köszönjük a munkáját, 
minden jót kívánunk neki, sok szerencsét, és várjuk szeretettel vissza. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Juhász János polgármester 
megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és a nyílt ülést 10.41-kor 
bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 

(:Juhász János :) 
polgármester 

(: Dr. Krupa Rozália :) 
jegyző 

 
 

(:Bódai Gábor:) 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 
 

(:Rigó László:) 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 


