
  
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 

 
Készült: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
2008. december 9-i soros   n y í l t    üléséről. 

 
Jelen vannak: Juhász János polgármester 
 Ferencz Kornél alpolgármester 
 Dr. Szabadkai Tamás Képviselő 
 Bódai Gábor Képviselő 
 Sinka Attila Képviselő 
 Nedoba Károly Képviselő 
 Gábris István Képviselő 
 Varga László Képviselő 
 Őri Gyula Képviselő 
 Bártfai Antal Képviselő 
 Horváth Tibor Képviselő 
 Fülöp Sándor Képviselő 
 Etelvári Zoltán Képviselő 
 Szakács Benőné Képviselő (14 fő) 
 
Állandó meghívottak: 

 
Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Szenci 
György aljegyző – okmányiroda vezető, Harmath Józsefné 
gazdasági osztályvezető,  Szabóné Nyigrényi Judit ható-
sági osztályvezető, Szőnyegi Lajos műszaki osztályvezető, 
Varga István pályázati és közbeszerzési referens, 
Kocsisné Piros Anna szakreferens, Csomós Györgyné 
jegyzőkönyvvezető. 

 
Napirendhez meg- 
jelentek: 

 

Szalai István, Szabó Attila, Berki István, Szűcs Attila, 
Pemmer István, Sipos Attila, Göblyös Béla, Vertikál Rt 
képviseletében 2 fő. 

 
Médiák: 

 
Sárréti Híd c. laptól Alpek Zoltán 
Bogárd TV  

 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti jelenlevőket. A képviselő-
testület soros nyílt ülését 900 órakor megnyitja.  Megállapítja, hogy Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzat képviselőtestülete a jelenlevő 13 fővel határozatképes. Schmidt 
Lóránd jelezte távolmaradását: vizsgázik, Rigó László beteg. Jegyzőkönyv hitele-
sítőkre tesz javaslatot Bódai Gábor és Szakács Benőné személyében, akik jelez-
ték, hogy vállalják a feladatot. Szavazásra teszi fel Bódai Gábor jegyzőkönyv hite-
lesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 13 igen (egyhangú) szava-
zattal a javaslatot elfogadta. Ezután szavazásra teszi fel Szakács Benőné jegyző-
könyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 13 igen (egyhan-
gú) szavazattal a javaslatot elfogadta.  
Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Bódai Gábor, megadja neki a szót. 
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Bódai Gábor felolvassa  „A megszorítások csúcsa” című napirend előtti felszólalá-
sát, mely a képviselőknek is kiosztásra került (jkv-hez csatolva). 
 

Sinka Attila 910 órakor megérkezett,  
így a további munkában 14 képviselő vesz részt. 

 

Juhász János: a meghívóban szereplő napirend bővítését javasolja a 23. Bejelen-
tések, interpellációk napirendnél, 23/1. A 2008. november 11-i ülésen elhangzott 
képviselői bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről, a 23/2. Pályázat ki-
írása könyvvizsgálatra c. témák megtárgyalásával, valamint a zárt ülés 1.) Védő-
női pályázatok elbírálása napirend törlését, mert nem érkezett be pályázat. 
 
Etelvári Zoltán: javasolja, hogy  a nyílt ülés 17.) napirendi pontját zárt ülésen tár-
gyalja a képviselőtestület. Véleménye szerint van mindenhol elég probléma, nem 
kell a család ügyeit kiteregetni. Elég ha megtudja az érdekelt, az újságban majd 
megjelenik, hogy megkapta a támogatást. 
 
Dr. Krupa Rozália: ha arra gondol a Képviselő úr, hogy itt olyan hozzászólások 
lehetnek a 17.) napirendnél, ami a család problémáját teregeti ki, nem tudja kinek 
vannak ilyen belső információi…… A napirend arról szól, hogy van egy tanulmányi 
lehetőség, tanulmányi ösztöndíjról, annak a megítéléséről kell a képviselőtestület-
nek dönteni, hogy támogatja majd abban az esetben, ha erre a programra felvételt 
nyer az illető személy. 
 
Etelvári Zoltán: hozzunk kellemetlen helyzetbe egy olyan családot, akinek van egy 
tehetséges gyereke és tárjuk ország-világ elé, hogy szerencsétlenek milyen nagy 
bajban vannak ? Bajban van itt mindenki, nem csak ők ! 
 
Juhász János: …. de nincsenek bajban ! 
Szeretnének egy támogatást kapni, hiszen tehetséges a gyerek és ha sikerül neki 
felvételt nyerni a Teleki Blanka Gimnáziumba, akkor könnyítené a tanulását anyagi 
szempontból. 
 
Nedoba Károly: úgy gondolja, ezen nem kell vitatkozni. Javasolja, hogy akceptálja 
a képviselőtestület az elhangzott véleményt, és tárgyalja zárt ülésen a 17.) napi-
rendet. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy a 17.) napirendi pontot: 
Arany János tehetséggondozó programban részvétel – zárt ülésen tárgyalja a 
képviselőtestület. 
A képviselőtestület a javaslatot 10 igen 1 nem  3 tartózkodó szavazattal elfogadta. 
 
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfo-
gadását az elhangzott négy módosítás figyelembevételével. 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

263/2008.(XII.09.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. 
december 9-i ülés napirendjét az alábbiak szerint módosítja: 
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A nyílt ülés napirendjénél:   
 f e l v e s z i : 

23/1. A 2008. november 11-i ülésen elhangzott képviselői 
bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről. 

23/2. Pályázat kiírása könyvvizsgálatra. 
t ö r l i : 

17.)  Arany János tehetséggondozó programban részvé-
tel. 

 
A zárt ülés napirendjénél: 
t ö r l i : 

Z/1.) Védőnői pályázatok elbírálása.  
f e l v e s z i :  

Z/1.) Arany János tehetséggondozó programban rész-
vétel. 

 
 
N a p i r e n d :   
 

1. A víz-, és csatornadíjak megállapítása. 
 Előadó: jegyző 
 
2. Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkeze-

lési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása a közszol-
gáltatási díj megállapítása 2009. évre vonatkozóan.  

 Előadó: jegyző 
 
3. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló  
 rendelet módosítása. A közszolgáltatási díj megállapítása 

2009. évre. 
 Előadó: jegyző 
 
4. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 

3/2002.(II.1.) Ktr. számú rendelet módosítása. 
 Előadó: jegyző 
 
5. A helyi buszközlekedés útvonalának módosítása. 
 Előadó: polgármester 
 
6. A helyi buszközlekedés közszolgáltatási szerződésének 

módosítása. 
 Előadó: polgármester 
 
7. A távhőszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása, a köz-

szolgáltatási díj megállapítása.  
 Előadó: jegyző 
 
8. A teljesítménykövetelmények meghatározása a Polgármes-

teri Hivatalnál. 
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 Előadó: jegyző 
9. A teljesítménykövetelmények meghatározása a Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóságnál.  
 Előadó: polgármester 
 
10. Az 5/2008.(II.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása. 
 Előadó: jegyző 
 
11. Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítása a vállal-

kozói díj tekintetében. 
 Előadó: polgármester 
12. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása. 
 Előadó: jegyző 
 
13. 2008. évi téli közmunka pályázat. 
 Előadó: polgármester 
 
14. Közművelődési megállapodás a Pusztaegresi Klub üzemel-

tetésére.  
 Előadó. jegyző 
 
15. Városüzemeltetési szerződés módosítása a vállalkozói díj 

tekintetében.  
 Előadó: polgármester 
 
16. Létszámkeret biztosítása takarítónői munkakörre. 
 Előadó: polgármester 
 
18. Katasztrófavédelem költségvetési előirányzatának átcsopor-

tosítása.  
 Előadó: polgármester 
 
19. A luxusadóról szóló rendelet módosítása. 
 Előadó: jegyző 
 
20. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általá-

nos tartalék alakulásáról. 
 Előadó: jegyző 
 
21. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 Előadók: a végrehajtásért felelősök 
 
22. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, in-

tézkedésekről.  Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakor-
lásáról.   

 
23. Bejelentések, interpellációk. 

23/1. A 2008. november 11-i ülésen elhangzott képviselői 
beje lentésekre válasz a Műszaki osztály részéről.  

23/2.  Pályázat kiírása könyvvizsgálatra. 
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Zárt ülés: 
 
1.)   Arany János tehetséggondozó programban részvétel.  
 Előadó: polgármester  
 
2. Bejelentések 

 

A képviselőtestület rátér a  
nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalására. 

 
 

1. A víz-, és csatornadíjak megállapítása. 
 Előadó: jegyző 

 
Dr. Szabadkai Tamás ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János megjegyzi: szolid áremelésről van szó. 
Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatok alapján az előterjesztésben szereplő 
„A változat” szerinti rendeletmódosítás elfogadását. 
 
A képviselőtestület 13 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

36/2008.(XII.15.) Ktr. sz. rendelete 
az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról 

szóló 1/1997.(II.27.) Ktr. sz. rendelet módosításáról 
 

 
 

2. Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladék-
kezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása a 
közszolgáltatási díj megállapítása 2009. évre vonatkozó-
an.  

 Előadó: jegyző 
 
Dr. Szabadkai Tamás ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatok alapján az előterjesztés-
ben szereplő rendeletmódosítás elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

37/2008.(XII.15.) Ktr. sz. rendelete 
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 

szóló 35/2004.(X.21.) Ktr. sz. rendelet módosításáról 
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3. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékke-
zelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. A 
közszolgáltatási díj megállapítása 2009. évre. 

 Előadó: jegyző 
 
Dr. Szabadkai Tamás ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János megjegyzi: a bizottságok a olcsóbb megoldást, az „A változatot” 
javasolják elfogadásra. 
Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatok alapján az előterjesztésben szereplő 
„A változat” szerinti rendeletmódosítás elfogadását. 
 
A képviselőtestület 13 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Képviselőtestületének  

38/2008.(XII.15.)Ktr. sz. rendelete  
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 

szóló rendelet módosításáról 
 

 
 
4. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról 

szóló 3/2002.(II.1.) Ktr. számú rendelet módosítása. 
 Előadó: jegyző 

 
Dr. Szabadkai Tamás ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
A napirendhez nem volt hozzászólás. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatok alapján a rendeletmódo-
sítás elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Képviselőtestületének  

39/2008.(XII.15.)Ktr. sz. rendelete 
a menetrend szerinti helyi autóbusz-közelekedés díjáról szóló 

 3/2002.(II.1.) Ktr. sz. rendelet módosításáról 
 
 

 
5. A helyi buszközlekedés útvonalának módosítása. 
 Előadó: polgármester 

 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
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Pemmer István a Heti 2002. Kft. ügyvezetője megérkezett 
 
Juhász János szavazásra teszi fel – a bizottsági javaslat alapján - az előterjesz-
tésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

264/2008.(XII.09.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a   
„A helyi buszközlekedés útvonalának módosítása”   tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  
 

1)  Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
2004. december 8.-án kelt Közszolgáltatási szerződés 
1. számú mellékletének módosítását kezdeményezi 
2009. január 1-től. 

 
 Az I. számú helyi járatos autóbusz vonal menetrendjébe 

kerüljön beépítésre az Abai út, mégpedig úgy, hogy az 
autóbuszjárat a Szent István út végén ne forduljon visz-
sza, hanem a Hantosi út és az Abai út vonalon haladva 
térjen vissza az eredeti útvonalhoz. 

 
2)  A Hantosi út déli oldalának 63-as út felőli végén, az út 

csatlakozástól 50 méterre kialakítandó busz megállóhely 
előtti padka feltöltést, a 2008. évi költségvetésben az 
útak és járdák üzemeltetésére elkülönített összeg terhé-
re biztosítja.   

 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Heti 2002 Kft-t 
tájékoztassa, a közútkezelői hozzájárulást kérje meg és a 
Közszolgáltatási szerződés módosítását a menetrend válto-
zás tekintetében, kösse meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a módosított menetrendet hagyja jó-
vá. 
 
Határidő:  tájékoztatásra:                         2008. december 21. 
                 Közszolg. szerz. mód.-ra         2008. december 31. 
                 Busz megállóhely  
                                kialakítására:            2008. december 31. 
Felelős:    Polgármester  
                Jegyző 
 

 
6. A helyi buszközlekedés közszolgáltatási szerződésének 

módosítása. 
 Előadó: polgármester 

 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
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Juhász János elhangzott, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
„A” és „B” változataival kapcsolatban a bizottság nem foglalt állást. Mindennek az 
volt az oka, hogy az ülésen ott volt Pemmer úr a cég vezetője, aki úgy nyilatkozott, 
hogy ha az előterjesztés „A” változata alapján 428.388 Ft támogatásban részesít-
jük – az neki nem elegendő, ezért nem foglalt állást a bizottság. Kérdése Pemmer 
úrhoz: változott azóta valami ? 
 
Pemmer István: a MOL képviselőjével folyamatosan tárgyal, de sajnos nem hogy 
engedményt kapnának, inkább szigorúbbak lesznek a követelmények.A MOL a 
kintlévősége csökkentése érdekében egyre több cégnek letiltja az üzemanyag kár-
tyáját.A Heti 2002. Kft-nek jelenleg 1 millió Ft-os tartozása van a MOL felé, ami 
rövidesen lejár.Ez annak köszönhető, hogy szeptember óta folyamatosan adóreví-
zió alatt áll a cég. Igazából nem találtak semmit. Folyamatosan minden hónap 
anyagát bekérték. Már közel 9millió Ft árkiegészítést nem kaptak meg, emiatt nem 
tudják finanszírozni az üzemanyagot. Saját erőből és hitelekből próbált segíteni a 
cégen, de a lehetőségei végesek. Ezért fordult segítségért az önkormányzathoz. 
Nem tudja,hogy a határozati javaslatban szereplő 428.388Ft honnan jött ki.. 
 
Juhász János: a 428.388 Ft egyik üzemanyag számla végösszege. 
 
Pemmer István: kéthetente számláz feléjük a MOL. Az egyik számla végösszege  
428.388 Ft, a másiké 533.431 Ft, így 961.819 Ft-os tartozásuk van.  
Azért kérte levelében az 1.350 e Ft-ot, mert ezen felül még munkabért is kell fizet-
nie a dolgozóknak, december 10-ig.  
 
Annyiban módosítaná a kérését – a Polgármester úr a PVVB ülésén utalt rá,  hogy 
tulajdonképpen az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé tenné a kérelem telje-
sítését, csak nem akarnak többet áldozni a Kft-re – hogy szeretné, ha legalább a 
gázolaj árát megkaphatná. Ezzel a 428 e Ft-tal egy vész forgatókönyvet esetleg ki 
tudnának dolgozni, hogy legalább december végéig üzemeljenek. Beszélt az adó-
hivatallal és azt mondták, hogy a december 20-i utalás jönni fog. Levelet irt az 
APEH  Középmagyarországi Regionális Igazgatóságához, ill. ezzel a levéllel meg-
kereste az igazgatóság ellenőrzésekért felelős szakigazgatóját. A személyes 
megbeszélést követően ígéretet kapott, hogy az október havi ellenőrzésüket visz-
szavonják, ezt meg is tették, így december 20-án pénzhez jutnak, de csak egy 
hónapihoz, a három havi tartozással szemben. Nekik viszont már két hónapos 
tartozásuk lesz december végére, amit ki kellene fizetni. Az egy havi árkiegészí-
tésből a két havi tartozást nem tudják kifizetni. Az a probléma, ha csak ezt a 428 e 
Ft-ot kapják meg, akkor át tudják vészelni azt, hogy 20-ig tudják közlekedtetni a 
buszokat, 20-án megjön a pénzük, ki tudják fizetni a tartozásukat, de december 
17-én megint jelentkezik a következő tartozás, ill. december 30-án a második, amit 
megint nem tudnak kifizetni. Nagyon szeretné, ha mást nem, akkor legalább az 
egy havi gázolajszámlát megkaphatnák, akkor azzal biztosítottá tudnák tenni azt, 
hogy a nehézségeik időszakát túléljék, és így tudjanak tovább közlekedni. A MOL 
Rt-től azt a választ kapta ma is, hogy ha a jövő hét hétfőig nincs a számlájukon a 
960 e Ft, akkor letiltják a tankolókártyájukat. Ezért fordult segítségért a képviselő-
testülethez. 
 
Juhász János: azt említette Pemmer úr, hogy a PVVB ülésén elhangzott el, hogy 
„az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé tenné”. Valóban, van az önkormány-
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zatnak pénze, ki tudnánk fizetni 110 milliót is, de másra is kell. 428 e Ft-ot gondolt 
segítségként a Kft-nek átadni. 
 
Etelvári Zoltán: előfordulhatna-e olyan, hogy esetleg kölcsönbe adnánk ezt az ösz-
szeget ? 
 
Juhász János: nem lehet kölcsönről szó. 
 
Pemmer István: 2002. április 1. óta látják el a tömegközlekedési feladatot a város-
ban, még soha nem kértek egy fillért sem, és a jövőre nézve sincs ilyen szándéka.  
Bár az előterjesztés tartalmazza, hogy évi egyszeri maximum 500 e Ft-os támoga-
tást biztosit az önkormányzat a Kft-nek. Ő erre nem akar igényt tartani. Most egy-
szer szeretné, ha az önkormányzat támogatná.  
Tudomása szerint ma Magyarországon szinte nincs is olyan település, ahol a helyi 
menetrendszerinti tömegközlekedést ne önkormányzati finanszírozással üzemel-
tetnék, de ő erre nem gondol, mert az árbevételükből megoldják a feladatot.  
Ismétli: egyszeri segítséget kér a közfeladat ellátásához. 
 
Nedoba Károly: akkor milyen összegről van szó konkrétan ? 
 
Juhász János: 961.819 Ft-ról. 
 
Nedoba Károly: egyetért Etelvári képviselő társa véleményével, mely szerint köl-
csönt kellene adni Kft-nek és amikor rendeződik az anyagi helyzete, visszafizetné. 
Az önkormányzat közel 1 milliót kifizet, segíti a Kft-t, de az önkormányzat nem 
bank. Ilyen alapon más cég is kérhetne pénzt, aki közfeladatot lát el, pl. a Sárrét-
víz, vagy a KÖZÉV is. Úgy gondolja semmi nem biztosítja, ha az önkormányzat 
megfinanszírozza ezt az 1 millió forintot támogatásként, január 20-án nem fogja 
azt mondani a cég, hogy továbbra sem tudjuk üzemeltetni a buszokat, leállnak és 
akkor tulajdonképpen kidobtunk 1 millió Ft-ot. 
 
Éppen ezért ő is azt tudná támogatni, hogy kölcsönt adjunk a Kft-nek, és állapít-
sunk meg neki egy határidőt (április?) a visszafizetésre.  Ez járhatóbb út, mintha 
egy biankót odaadunk és semmi biztosíték nincs, hogy januárban, vagy február-
ban nem zárják be a „boltot” és megszűnik a tömegközlekedés a városban. 
 
Pemmer István: első körben azzal a kéréssel jött az önkormányzathoz, hogy van-e 
arra lehetőség, hogy kaphassanak 1.5 milló Ft-ot kölcsön és amikor rendeződik az 
anyagi helyzetük, akkor visszaadják. A Jegyző asszony szerint erre a törvény nem 
ad lehetőséget. Arra van lehetőség, hogy veszteség-finanszírozásként fizessen a 
közforgalmú személyszállítást ellátó cégnek, amelyet minden magyar település 
meg is fizet, ahol ilyen van.  
 
Tagja Székesfehérváron a Közbiztonsági és Közlekedési Bizottságnak, így tudja, 
hogy az Alba Volán mennyit kér. Az Alba Volán minden városban, ahol helyi me-
netrendszerinti tömegközlekedést üzemeltet igen jelentős összeget kap az önkor-
mányzattól.  
Ha mi most megállunk, felbontódik a szerződés, a város kiír egy pályázatot és 
nem lesz olyan pályázó, aki nem azzal kezdi a pályázatát, hogy mennyit kér az 
önkormányzattól havi szinten azért, hogy üzemeltet.  



 10 

Továbbra is állítja, ő nem fog pénzt kérni és amint helyreáll az egyensúly ismét 
tudják majd saját bevételeikből finanszírozni a kiadásaikat. 
 
Juhász János: ő személy szerint hajlik arra, hogy kifizessünk 961.819 Ft-ot a Kft-
nek. Megjegyzi: eredetileg is így gondolta, de próbált takarékos lenni. 
 
Dr. Szabadkai Tamás: a Kft igen hosszú ideje üzemelteti helyben a tömegközle-
kedést. A tömegközlekedésre szükség van. Ezekkel a kondíciókkal, ahogyan ez a 
cég üzemeltet nem valószínű, hogy más vállalkozás nagy fantáziát látna benne. 
Úgy gondolja, hogy ez az egyszeri igény méltányolható és annak érdekében, hogy 
ne szűnjön meg a tömegközlekedés Sárbogárdon – hozzátéve ami elsősorban a 
külső településrészek lakóit érinti – ezt az egyszeri áldozatot a város most meg-
hozhatja. 
 
Fülöp Sándor: véleménye szerint ki kellene fizetni ezt a 961.819 Ft-ot, hogy to-
vább tudjon üzemelni a sárbogárdi helyi közlekedés, - javasolja megszavaztatni. 
 

Juhász János 3 perces technikai szünetet rendel el. 
 
Juhász János: egyeztetés után az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
„A” változat 1.) pontját a számok tekintetében, ill. a 2.) pontban a számok tekinte-
tében és egy új szövegrésszel javasolja elfogadásra a következők szerint: 
 
„A” változat  
1.) pontjában ….. évi egyszeri alkalommal, maximum bruttó 1.000.000 Ft összegű 
pénzbeli támogatásban részesíti……. 
 
2.) pontban: ….bruttó egyszeri 961.819 Ft összegű pénz támogatásban részesíti. 
 
A 2.) pontba 3. bekezdésként kerüljön be a következő javaslat: - a jogszerű fel-
használás miatt ragaszkodik a képviselőtestület ahhoz, hogy 2009. május 31-ig 
látni szeretné a Heti 2002. Kft-nek a 2008-as gazdasági évre vonatkozó mérlegét.  
 
Szavazásra teszi fel az elhangzott módosítások beépítésével az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat „A” változatának elfogadását. 
A képviselőtestület 13 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

265/2008.(XII.09.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a   
„A Helyi Buszközlekedési Közszolgáltatási Szerződés módo-
sítása”   tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi dön-
tést hozza: 

 
1)  Sárbogárd Város Önkormányzata a helyi buszközlekedé-

si Közszolgáltatási szerződés módosításához, hozzájá-
rul. A szerződés 8-as - közszolgáltatás finanszírozása el-
vei és módszerei - fejezete egészüljön ki egy újabb pont-
tal, mely szerint az Önkormányzat a Közszolgáltatót évi 
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egyszeri alkalommal, maximum bruttó 1.000.000 Ft ösz-
szegű pénzbeli támogatásban részesíti, amennyiben a 
közszolgáltató önhibáján kívül került csődközeli állapotba 
és a város éves költségvetése a támogatás kifizetését 
lehetővé teszi.  

 
 Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Heti 2002 

Kft-t tájékoztassa és a Közszolgáltatási szerződés módo-
sítását a jelen döntés szerint, kösse meg. 

 
2)  Sárbogárd Város Önkormányzata a helyi buszközlekedé-

si szolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében az ezen 
közszolgáltatási feladatokat ellátó HETI 2002 Kft-t a 
megállapodás alapján 2008. évben egyszeri bruttó 
961.819 Ft, azaz Kilencszázhatvanegyezer-nyolcszázti-
zenkilenc forint összegű pénz támogatásban részesíti. 

 
 Utasítja a jegyzőt, hogy a bruttó 961.819 Ft, azaz Kilenc-

százhatvanegyezer-nyolcszáztizenkilenc forint összeget 
2008. december 10-ig a HETI 2002 Kft számlájára útalja, 
át a költségvetés általános tartalékának terhére a módo-
sítást vezesse át.  

 
 A képviselőtestület a támogatás feltételéül szabja, hogy a 

Heti 2002. Kft  a 2008. évi gazdálkodásáról  – vesztesé-
géről – szóló mérleget 2009. május 31-ig az önkormány-
zathoz nyújtsa be, hogy a támogatás jogszerű felhaszná-
lásáról dönthessen. 

 
Határidő:   tájékoztatásra:                           azonnal 
                  Közszolg.szerz. mód.-ra            azonnal 
                 Támogatás átutalására:              azonnal 
                 Mérleg benyújtására        2009. május 31.   
Felelős:     Polgármester 
                Jegyző 
 

Pemmer István köszöni a képviselőtestület döntését és ígéri mindent meg fog ten-
ni azért, hogy többet ne legyen ilyen támogatásra szükségük. (Ezek után elhagyta 
az üléstermet.)  
 
 

 
7. A távhőszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása, a 

közszolgáltatási díj megállapítása.  
 Előadó: jegyző 

 
Dr. Szabadkai Tamás ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
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Juhász János szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
40/2008.(XII.15.) Ktr. sz. rendelete 

a távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának megállapításáról és  
alkalmazási feltételeiről szóló 15/1994.(XII.1.)sz. rendelet módosításáról 

 
 
 

8. A teljesítménykövetelmények meghatározása a  
 Polgármesteri Hivatalnál. 
 Előadó: jegyző 

 
Dr. Szabadkai Tamás ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Juhász János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő ha-
tározati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

266/2008.(XII.09.) Kth. sz. határozat  
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a    Vá-
rosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény köve-
telménye alapját képező kiemelt célokat   2009-re az alábbi-
akban határozza meg: 
 
1. A képviselőtestület és szervei törvényes működésének 

biztosítása, az önkormányzati döntést igénylő ügyek ha-
táridőben történő előkészítése és végrehajtása. 

 A kisebbségi önkormányzat törvényes működésének, 
döntéseinek biztosítása. 

 
2. Az önkormányzati rendeletek folyamatos figyelemmel kí-

sérése, a deregulációs és jogharmonizációs feladatok 
elvégzése.  

 
3. A városi honlap folyamatos karbantartása a tájékoztatási 

tevékenység fokozása, a közadattár karbantartása. Az 
elektronikus ügyintézésre való felkészítése.  

 
4. A hivatali szervezet személyi állományának felkészült-

sége érdekében a helyi továbbképzési terv készítésekor 
kiemelt figyelmet kell fordítani az egyéni kompetenciák-
ra, fejlesztésre.  
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5. Valamennyi területen a nyilvántartások pontos, áttekint-

hető és naprakész vezetését biztosítani kell.  
 
6. A hatósági ügyintézés szakszerűségének növelése az 

ügyfelek gyors, szakszerű kulturált kiszolgálása. Az 
ügymenet modellek karbantartása, kiegészítése a tájé-
koztatás fokozása érdekében.  

 
7. A gazdálkodási folyamatok, jogkörök szabályszerű al-

kalmazása, a szabályzatok folyamatos karbantartása a 
végrehajtás ellenőrzése.  

 
8. Az önkormányzati költségvetés tervezése során a fel-

adatok pontos számba vétele, a takarékos gazdálkodás-
nak megfelelő meghatározása. A likviditási helyzet fo-
lyamatos figyelemmel kísérése, a követelések folyama-
tos behajtása.  

 
9. A költségvetési intézményekkel való kapcsolat erősítése 

azok szakmai munkájának segítése a szükséges dönté-
sek meghozatala érdekében, valamint a szabályszerű és 
takarékos költségvetési gazdálkodás biztosítása érdeké-
ben.  

 
10. A pályázati források maximális bevonása érdekében a 

fejlesztési tervek megismerése alkalmazására való fel-
készülés és a pályázati kiírások figyelemmel kísérése.  

 
11. A közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében 

a szerződések teljesítésének fokozott ellenőrzése.  
 A közterületek gondozása és tisztántartása érdekében a 

közmunka program kihasználása a munkavégzés prog-
ramozott végrehajtásának biztosítása.  

 
12. Az Európa Parlamenti választások lebonyolítása.  
 
A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a kiemelt célok-
nak megfelelően határozza meg az egyéni teljesítményköve-
telményeket.  
 
Határidő:     2009. január 31. 
Felelős:       jegyző 
 

 

 

 
9. A teljesítménykövetelmények meghatározása a  
 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál.  
 Előadó: polgármester 
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Dr. Szabadkai Tamás ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Juhász János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő ha-
tározati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
267/2008.(XII.09.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. 
évre vonatkozóan az    egyéni teljesítményértékelések alap-
ját képező kiemelt célokat a Sárbogárdi Hivatásos Önkor-
mányzati Tűzoltóságnál     az alábbiakban határozza meg: 
 
1.  A tűzoltóságok hatósági jogkörével kapcsolatos feladatok 

következetes, szakszerű végzése. 

�  A tűzvizsgálati tevékenység szakmai színvonalának 
folyamatos emelése, javítása. 

�  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvénynek a tevékenység 
során történő érvényre juttatása, az ügyintézési idő 
határidőn belül történő teljesítése. 

�  Az új OTSZ oktatása és szakszerű alkalmazása. 

2.  A tűzoltóság készenléti szolgálatot ellátó állományának 
kerüljön ismételten oktatásra: 

�  a rendkívüli időjárás okozta káresemények során 
történő szakszerű beavatkozás témaköre, 

�  az újonnan kiadásra került, illetve módosított 
jogszabályok. 

3.  A hivatásos önkormányzati tűzoltóság illetékességi 
területén a lakosság védelme érdekében fokozott 
figyelmet fordítson a veszélyes üzemek és veszélyes 
anyagot szállító járművek megelőző tűzvédelmi 
helyzetére. 

4.  A tűzoltóság részére előírt szakmai jelentések, és soron 
kívüli adatszolgáltatások pontos, határidőre történő 
teljesítése. Minősített időszaki okmányok naprakészen 
tartása, a minősített időszaki technikai eszköz, objektum 
és szolgáltatás igények évenkénti, folyamatos 
pontosítása. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határo-
zat kivonatát a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pa-
rancsnokának küldje meg. 
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Határidő:     2008. december 30. 
Felelős:        polgármester 

 
 
10. Az 5/2008.(II.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása. 
 Előadó: jegyző 
 

Varga László ismerteti az OKB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
Nedoba Károly ismerteti a CISB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
Szakács Benőné ismerteti az ESZB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
Dr. Szabadkai Tamás ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat  

Képviselőtestületének 
41/2008.(XII.15.)Ktr. sz. rendelete 

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

 
 
11. Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítása a vál-

lalkozói díj tekintetében. 
 Előadó: polgármester 
 

Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
A napirendhez nem volt hozzászólás. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
– bizottságok által javasolt – „A” változatának elfogadását. 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

268/2008.(XII.09.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a   
„Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítása a vállakó-
zói díj tekintetében”   tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozza: 
 
A KÖZÉV Kft. 4 %-os díjemelési javaslatát jóváhagyja. A 
2006. március 14-én kelt Kegyeleti Közszolgáltatási Szerző-
dés 8. pontjában meghatározott szolgáltatási összeg az 
alábbiak szerint módosul: 
A szerződés 8. pontja az alábbiak szerint változik: 
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A szerződés finanszírozása a képviselőtestületi határozatban 
foglaltak szerint havi 570.780 Ft + ÁFA, melyről a vállalkozó 
számlát állít ki minden hónap végén. A fenti összeg 2009. 
december 31-ig van érvényben. A következő szolgáltatási dí-
jat a gazdálkodó szervezet tényleges költségei alapján min-
den év decemberében a képviselő testület határozza meg. A 
havi üzemeltetési összeget csökkenteni kell a 4/i pontban 
beszedett díjakkal.  
Fizetés: A tárgyhó végén kiállított és kompenzált számla 
alapján banki átutalással történik.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a Kegyeleti Közszolgáltatási 
Szerződés módosítást írja alá. A 2009. évi költségvetésbe a 
módosított összeggel építse be a szolgáltatást.  
 
Határidő:    2008. december 30. 
Felelős:      polgármester 
                  jegyző 
 
 
 
 

12. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása. 
 Előadó: jegyző 

 
Dr. Szabadkai Tamás ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Képviselőtestületének 

42/2008.(XII.15.) Ktr. sz. rendelete 
a talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.5.) Ktr. sz. rendelet módosításáról 

 
 
 

13. 2008. évi téli közmunka pályázat. 
 Előadó: polgármester 

 
Juhász János: 2008. december 10-től 2009. február 10-ig a kistérségbe 55 fő fog 
a programban részt venni, ebből Sárbogárdon 20 fő. A támogatás terhére el nem 
számolható településre eső ÁFA költség 121.240 Ft. Ezt kell majd megtérítenünk 
a Kistérségi Társulásnak. 
 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Dr. Szabadkai Tamás hozzáfűzi: ezt a pályázatot a kistérségi társulás nyújtja be, 
az a pozitív és jó információja van, hogy ez a pályázat sikeresen, eredményesen 
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fog a részünkre lezárulni, mert a pályázatot a kistérség és benne Sárbogárd város 
is megnyeri. 
 
Juhász János: a pályázatot már régen megnyertük, már ki is vagyunk értesítve. 
Csak a kistérség pályázhatott, más nem.  
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

269/2008.(XII.09.) Kth. sz. határozat  
 
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium…….kistérségi 2008. évi 
közmunkaprogramjában    részt vesz az alábbiak szerint: 
 
1.  A pályázatot a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 

nyújtja be.  
 A gesztori szerepet a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi 

Társulás vállalja. Sárbogárd Város Önkormányzata mint 
tag-település vesz részt a programban. 

 
2.  Sárbogárd a közmunkaprogramban 2008. december 10-

től 2009. február 10-ig vesz részt, az önkormányzati 
intézmények, ingatlanok felújítása, karbantartása, 
település üzemeltetési és tisztasági feladatok ellátása, 
az önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi 
csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálózat 
kialakítása, helyreállítása, karbantartására, valamint házi 
segítségnyújtás tevékenységek végzésére. 

 
3.  A program teljes létszáma 55 fő, ebből Sárbogárd 

részéről 20 fő a foglalkoztatottak száma. 
 
4.  A közmunkaprogramból pályázott összeg Sárbogárdra 

eső része 4.553.000 Ft. 
 
5.  Az Önkormányzat vállalja  

-  a támogatás terhére el nem számolható Sárbogárd 
településre eső ÁFA költség - melynek összege 
121.240 Ft - megtérítését Sárbogárd Többcélú Kis-
térségi Társulásnak. Az ÁFA költségből Sárbogárdot 
érintő részt a 2009-es költségvetésébe beépíti.  

 
Sárbogárd Város Képviselő-testülete utasítja a polgármes-
tert, hogy biztosítsa az együttműködést a pályázat gesztorá-
val a pályázatban előírtak teljesítése érdekében. A 2009. évi 
költségvetésbe az összeget építse be. 
 
Határidő:    azonnal, ill. 2009. január 
Felelős:      polgármester 
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14. Közművelődési megállapodás a Pusztaegresi Klub üze-
meltetésére.  

 Előadó. jegyző 
 
Varga László ismerteti az OKB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János polgármester megadja a szót a pályázónak, Sipos Attilának. 
 
Sipos Attila felsorolja, hogy március végétől – amikor is az Összefogás Pusztaegres 
Jövőjéért Egyesület kimondta megalakulási szándékát, de amíg a helyi szerveződés bíró-
sági bejegyzése nem történt meg, addig a Rétszilasért Egyesület üzemeltette a 
Pusztaegresi Klubot, de a programokat ők szervezték - 10 közgyűlést tartottak, 33 ha-
tározatot hoztak, 5 bált szerveztek, egyet segítettek, gyermeknapot, falunapot, 
szüreti bált, 40 fős kirándulást, tánciskolát, továbbképzéseket, egyéb kézműves 
foglalkozások szerveztek. Októbertől a hétvégi nyitva tartás folyamatos. Támogat-
ták a focicsapatot és a polgárőrséget. A közelmúltban Mikulás ünnepséget tartot-
tak, ezzel 78 gyermeknek szereztek örömöt. Jelenleg szervezés alatt áll a faluka-
rácsony és a szilveszteri parti.  
 
Szerződést kötöttek egy székesfehérvári könyvelőirodával és egy profi pályázatfi-
gyelő- és pályázatíró céggel. Egy 50 milliós pályázat előkészítésén dolgoznak már 
három hete, amit januárban be is szeretnének nyújtani. Az összes lehetséges pá-
lyázatot megpróbálják megnyerni. Folyamatos kapcsolatot tartanak a helyi médiá-
val, rendőrséggel, polgárőrséggel, önkormányzattal. 
 
Juhász János: ezt érdemes volt meghallgatnunk. Pezsgő élet zajlik a pusztaegresi 
klubban.  
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 
270/2008.(XII.09.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtár-
gyalta a   „Közművelődési megállapodás a Pusztaegresi Klub 
üzemeltetésére”    c. előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1.) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 

Pusztaegresi Klub további üzemeltetésére, 2009.január 
1-jétől az Összefogás Pusztaegres Jövőjéért Egyesület-
tel a közművelődési feladat átadására megállapodást köt 
az alábbi tartalommal: 

 
K  ö  z  m  ű  v  e  l  ő  d  é  s  i      m  e  g  á  l  l  a  p  o  d  á  s 

 
                           amely létrejött egyrészről, Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
(7000, Sárbogárd, Hősök tere 2.) / továbbiakban: Önkormányzat /  
másrészről Összefogás Pusztaegres Jövőjéért Egyesület, (7018 Sárbogárd, Köztársaság tér 
12.) /továbbiakban: Működtető/ között alulírott helyen és időpontban, a következő feltételekkel: 
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1.)  Felek megállapítják, hogy a Pusztaegresi Klub (7018 Pusztaegres, Köztársaság tér 12.) 
/továbbiakban: Klub/ az Önkormányzat tulajdonában van. Az Önkormányzat az 1997. évi 
CXL. törvény 76. §-ában meghatározott közművelődési feladatait, ugyanezen tv. 79 §-a, 
illetve az 1/2000. (II.14.) Ktr. számú helyi rendelete /továbbiakban: Rendelet/ értelmében 
a Klub üzemeltetésére, a Rendeletében megfogalmazott közművelődési feladatok megva-
lósítására a Működtetővel közművelődési megállapodást köt.   

2.)  A Felek rögzítik, hogy ezen megállapodást a Klub üzemeltetésének rendezése, az Ön-
kormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátása érdekében kötik. 

3.)  Az Önkormányzat 2009. évre 970.000 Ft támogatást biztosít az alábbiakban meghatáro-
zott közművelődési feladatok ellátásáért, megszervezéséért, a Klub üzemeltetéséért. 

 A további években a támogatás összege a mindenkori költségvetés készítésekor külön 
tárgyalás alapját képezi. 

 Az évi támogatási hozzájárulást negyed éves bontásban utalja át az Önkormányzat a Mű-
ködtető ……….. számú számlájára. 

4.)  A fent említett támogatás ellenében a Működtető gondoskodik a Rendelet értelmében az 
alábbi feladatok ellátásáról: 
a)  Vállalja a városrészi közösségi élet szervezését, ennek érdekében 
b)  ünnepeket, szórakozási alkalmakat teremt, 
c)  a hagyományőrzés szolgálatában  helyismereti  kiállításokat,  rendezvényeket produ-  

kál, 
d)  a településrész lakosságmegtartó erejének növelése érdekében a közösségi teret a 

te- lepülésrész lakosainak rendelkezésére bocsátja, 
e)  támogatja az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődési közösségek és civil szerveze-

tek  működését, azok tevékenységéhez, közösségi programjaihoz lehetőség szerint 
biztosít- ja a helyszínt, 

f)  a Nyugdíjas Klubnak ingyenesen biztosít helyet. 
5.) A Klub közművelődési szolgáltatásait a házszabályok betartásával minden lakos igénybe 

veheti. 
6.) A Klub nyitva tartása: heti 3 alkalommal pénteken, szombaton és vasárnap 18-24 óráig. A 

nyitvatartási időt a Működtető a rendezvényeknek megfelelően módosíthatja, azonban az 
intézmény heti nyitvatartási idejét nem csökkentheti. 

7.) A Működtető a Klubban csak akkor engedélyezhet nem közművelődési profitorientált te-
vékenységet (pl. vásárok), ha az a szakmai munkát nem akadályozza, éppen ezért a nem 
kulturális, profitorientált tevékenység a Klub fent meghatározott nyitvatartási idején kívül 
zajlik. 

8.) A szakmai munkát a továbbiakban úgy kell szervezni, hogy minimum a tavalyi év szintjén 
teljesüljenek. Amennyiben a Működtetőnek felróható okból a közművelődési tevékenység 
csökken vagy annak minősége romlik, akkor az Önkormányzat az éves működési támo-
gatást arányos mértékben csökkenti. 

9.) A Működtető köteles a tevékenységére vonatkozó összes jogszabályt betartani, így fő-
képpen a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú tv. ide vonatkozó paragrafu-
sait, illetve az Önkormányzat Rendeletét. Gondoskodik az intézmény szakszerű működé-
séről, anyagilag-erkölcsileg is felel a Klubban folyó tevékenységért, így azt legjobb tudá-
sa, szakmai képzettsége és ismeretei szerint irányítja. 

10.). A Működtető a feladatok ellátása ideje alatt vállalt kötelezettségeiért maga felel, ugyan-
csak a működése alatt keletkező esetleges kárért, mind a munkajogi, a pénzügyi és a 
polgári jogi szabályok szerint felel. 

11.)  A Működtető köteles minden évben írásbeli szakmai beszámolót készíteni az Önkor-
mányzat részére, amely áttekinti és értékeli az adott évben végzett közművelődési mun-
kát, az ezen megállapodásban vállalt szakmai kötelezettségek megvalósulását, illetve 
megállapítja a következő év feladatait, annak költségvetési támogatását. 

12.)  Az Önkormányzat részéről a Működtetővel a kapcsolatot tartja, és a kontrollt végzi a Civil 
kapcsolatok, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke, az Oktatási és Közművelődési Bizottság 
elnöke és a Polgármesteri Hivatal szakreferense. 



 20 

13.)  A Működtető a Klubot az átvételi jegyzőkönyv alapján a külső-belső állag minőségének 
megállapításával veszi át, amely a megállapodás 1. számú mellékletét képezi. 

14.)  A Klub külső-belső állagának megóvásáról, karbantartásáról, javításáról a Működtető 
gondoskodik. Az épület esetleges belső átalakításához, külső arculatának megváltozta-
tásához előzetesen kikéri az Önkormányzat hozzájárulását. 

15.) Az intézmény felújítása az Önkormányzat feladata. 
16.) A Működtető a leltár szerint, amely a megállapodás 2. számú mellékletét képezi, veszi át 

az intézmény berendezését, szakmai felszerelését, bútorzatát és azokért anyagi felelős-
séget vállal. Gondoskodik az átvett eszközök állagának megóvásáról, javításáról, és pót-
lásáról. 

 Amennyiben nem hiánypótló új eszközök, bútorok, felszerelések kerülnek beszerzésre a 
vállalkozás megszűnésekor az eszközök megosztása az önkormányzati támogatás és a 
saját bevétel arányában illeti meg az Önkormányzatot, illetve a Működtetőt. 

17.)  A megállapodás megszűnésekor az eszközökkel leltár szerint el kell számolni. 
18.) A Működtető saját költségvetéséből fedezi a működési kiadásokat. 
19.)  A Klubot az Önkormányzat 2009. január 1-jétől 2013. december 31-ig adja át működte-

tésre a jelenlegi közművelődési megállapodás szerint. 
20.)  Az Önkormányzat – ha a közművelődési megállapodás megszűnik – vállalja a dolgozók 

további foglalkoztatását szakképzettségüknek megfelelően. 
21.)  A Felek a közművelődési szerződést szükség szerint, közös megállapodással, 3 hó-

nappal előbb, a gazdasági év végével módosíthatják, illetve felbonthatják. 
22.)  A közművelődési megállapodás megszűnik: 

•   a megállapodásban megállapított határidő lejártával 
•   a vállalkozási tevékenység folytatására való jogosultság elvesztésével 
•   az Önkormányzat kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés, 

vagy    szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 
6 hónap felmondási idővel 

•  a Működtető kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés vagy 
szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hó-
nap felmondási idővel 

23.)  A szerződés megszűnése esetén el kell számolni. Elszámolás esetén a közüzemi díjhát-
ralékot az Önkormányzat nem veszi át, azok a Működtetőt terhelik, továbbá a tevékeny-
ség bővítéséből eredő többletfeladatok pénzügyi kihatását is a vállalkozó viseli. 

24.)  A közművelődési megállapodást kötő felek kijelentik, hogy a megállapodás teljesítésével 
kapcsolatos vitákat elsősorban tárgyalásos úton rendezik, amennyiben bírósági eljárás 
indul, elismerik a Sárbogárdi Bíróság kizárólagosságát. 

 
A közművelődési megállapodás a Felek teljes egyetértésével jött létre, a megállapodást maguk-
ra kötelezően elismerik, és mint akaratukkal megegyezőt aláírásukkal hitelesítik. 
Jelen közművelődési megállapodás a mellékletekkel együtt az Önkormányzat határozatával vá-
lik érvényessé. 

 
 Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá. 
 Határidő: 2008. december 31. 
 Felelős: polgármester 
 
2.) A Képviselő-testület a Rétszilasért Egyesülettel a Pusztaegresi 

Klub működtetésére kötött megállapodást, a megállapodás 19. 
pontja alapján  2008. december 31-vel  felmondja. 

 
 Utasítja a polgármestert, hogy az Egyesület Elnökét a dönté-

séről értesítse, az átadás- átvételt  2008. december 31-ig haj-
tassa végre. 

 Határidő:   2008. december 31. 
 Felelős:     polgármester 
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15. Városüzemeltetési szerződés módosítása a vállalkozói 
díj tekintetében. 

 Előadó: polgármester 
 

Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János: a bizottság az  „A” változat -  4 %-os emelés- elfogadását javasolja. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a bizottság által javasolt „A” változat elfogadá-
sát. 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
271/2008.(XII.09.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a   
„Városüzemeltetésre kötött szerződés módosítása a vállal-
kozói díj tekintetében”   tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozza: 
 
A KÖZÉV Kft. Szerződés módosítási javaslatát a szolgáltatá-
si összeg 4 %-os emelésére vonatkozóan, elfogadja. Az 
1996. január 12.-én kötött Szolgáltatói Vállalkozói Szerződés 
2. és 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint változik: 

A városüzemeltetési szakfeladatok ellátására: 2009. 
évben 22.411.044 Ft + ÁFA. 

 
A módosítás 2009. január 1-től érvényes. 
 
A szerződés 11. pontja az alábbiak szerint változik: 

A szolgáltató a számláját havonta állítja ki, az éves ke-
retösszeg egy hónapra eső arányos részéről: 2009. év-
ben 1.867.587 Ft + ÁFA 
 

A szolgáltató az elvégzett munkáról folyamatosan felmérési 
naplót vezet, melyet a megrendelővel leigazoltat. 
 
Az elvégzett munkák tényleges elszámolása, a leigazolt és 
összevont felmérések alapján, az év végén történik. 
 
A Vállalkozó számlázásakor a havonta megadott keretösz-
szeget nem lépheti túl. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a városüzemeltetési szerző-
désmódosítást írja alá. 
 
Határidő:    2008. december 30. 
Felelős:      polgármester 
                  jegyző 
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16. Létszámkeret biztosítása takarítónői munkakörre. 
 Előadó: polgármester 

 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
272/2008.(XII.09.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a   „Létszámkeret biztosítása takarítói munkakörre”   
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedé-
lyezi 2008. december 16. napjától 3 fő fizikai alkalmazott 6 
órás részmunkaidőben történő foglalkoztatását Sárbogárd 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában takarítási 
feladatok ellátására, engedélyezi az ehhez szükséges lét-
számkeret bővítést. 
 
A foglalkoztatáshoz szükséges bér és járulékterheket, ösz-
szesen 2.511.810 forintot, a 2009. évi költségvetésébe be-
építi. 
 
Sárbogárd Város Képviselő-testülete utasítja a polgármes-
tert, hogy a Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak fo-
lyamatos ellátása érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő:    2009. január 31. 
Felelős:      polgármester 
 

 
Juhász János: a 17.) napirendet zárt ülésen tárgyalja a képviselőtestület. 

 
 

18. Katasztrófavédelem költségvetési előirányzatának át-
csoportosítása.  

 Előadó: polgármester 
 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János: 250  e Ft működési kiadási előirányzatnak felhalmozási kiadási elő-
irányzatra történő átcsoportosításáról  - eszközvásárlásra - szól  a határozati ja-
vaslat. 
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Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását – a bizottsági javaslattal megegyezően. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

273/2008.(XII.09.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a    Ka-
tasztrófavédelem költségvetési előirányzatának átcsoportosí-
tása tárgyában készült írásos előterjesztést megtárgyalta . 
 
Hozzájárulását adja a Polgári védelem és katasztrófa-
elhárítási tevékenység működési kiadásai előirányzatából 
250 eFt átcsoportosításához a felhalmozási kiadásokra a 
Polgári Védelmi Iroda részére1 db  számítógép, 1 db  szü-
netmentes tápegység, 1db  fax beszerzésére.  
 
A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a döntés-
nek megfelelően az előirányzat változást a költségvetési 
rendeletben vezetesse át.  
 
Határidő:   azonnal, rendelet mód:2008. december.15. 
Felelős:     polgármester 

 
 
 

 
19. A luxusadóról szóló rendelet módosítása. 
 Előadó: jegyző 

 
Dr. Szabadkai Tamás ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát 8jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Képviselőtestületének 

43/2008.(XII.12.) Ktr. sz. rendelete 
a luxusadóról 

 
 
 

20. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az álta-
lános tartalék alakulásáról. 

 Előadó: jegyző 
 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
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Juhász János szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

274/2008.(XII.09.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a    
„Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általá-
nos tartalék alakulásáról”   tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az abban foglaltakat elfogadta. 

 
 
 
21. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 Előadók: a végrehajtásért felelősök 

 
Dr. Szabadkai Tamás ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János: az ÜJB a polgármester jelentésével kapcsolatban nem foglalt ál-
lást. A jelentéshez hozzáfűzi: úgy gondolja, hogy a 159/2008.(VIII.4.) sz. határozat 
miatt szavazott így a bizottság. A határozat lényege: elhatárolódás a Magyar Gár-
dától. A  jelentésében leírta, hogy „Az MSZP-s képviselők kezdeményezésére tárgyalta 
ezt a kérdést a képviselőtestület. Az ő előterjesztésük tartalmazta, hogy a határozat vég-
rehajtásának határideje folyamatos, felelős polgármester. A döntést a nyilvánosság meg-
ismerte, de nem tudom értelmezni a határozat végrehajtási határidejének folyamatossá-
gát.” 
Megjegyzi: „így jár az ember, amikor jót akar”, ugyanis nem kifogásolta azt sem, 
hogy határidő folyamatos, felelős polgármester alatt ott van, hogy Sárbogárd 
2008.03.30. Nem szólt ezért sem. Ugyanúgy került a képviselőtestület elé az elő-
terjesztés, ahogyan az előterjesztők megfogalmazták. Érkezett mindez 2008. július 
28-án, így nem valószínű, hogy 03.30-án fogalmazták. Nem tudja értelmezni a 
megjelölt határidőt, naponta többször el kellene határolódnia a Magyar Gárdától ? 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a Polgármester jelentésének elfogadását. 
A képviselőtestület 11 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal a jelentést elfogadta. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a Jegyző jelentésének elfogadását. 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal a jelentést elfogadta. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a Gazdasági osztályvezető jelentésének elfo-
gadását. 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal a jelentést elfogadta. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a Hatósági osztályvezető jelentésének elfoga-
dását. 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal a jelentést elfogadta. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a Műszaki osztályvezető jelentésének elfoga-
dását. 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal a jelentést elfogadta. 
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Juhász János szavazásra teszi fel az Oktatási szakreferens jelentésének elfoga-
dását. 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal a jelentést elfogadta. 
 
A rész-szavazatok alapján a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta: 
 

275/2008.(XII.09.) Kth. sz. határozat  
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a    „Je-
lentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról”   c. na-
pirendet megtárgyalta és a Polgármester, a Jegyző, a Mű-
szaki osztályvezető, a Hatósági osztályvezető, a Gazdasági 
osztályvezető, valamint az Oktatási szakreferens jelentését 
elfogadta. 

 

 
 

 
22. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, 

intézkedésekről.  
 Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.   

 
Juhász János polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy: 

- részt vett a Kistérségi Tanács rendkívüli ülésén, ahol a közmunka pá-
lyázatról döntöttek. A pályázatról az előbb már szó volt – nyert -  így de-
cember 10. és február 10. között 20 főt tudunk foglalkoztatni Sárbogár-
don. 

-  A Munkáspárt elnöke Thürmer Gyula és kísérete a FM-i 6. sz. választó-
körzetet látogatta meg az elmúlt időben és ennek kapcsán nála is jártak 
és kb. egy órás konzultációt folytattak. 

-  Szociális Munka Világnapja ünnepséget megnyitotta, majd dr. Karlné 
Für Anna részére az „Év közalkalmazottja” kitüntető címet átadta. 

-  November 17-én részt vett a PVVB és a képviselőtestület rendkívüli ülé-
sén, ahol döntöttünk Huszár Petra gyógykezeléséhez vissza nem térí-
tendő támogatás nyújtásáról, melyet már át is utaltunk részére, 

-  Sárrétvíz KHT taggyűlésén résztvett, ahol döntöttek a végelszámolásról 
és mindarról, amiről a képviselőtestület határozata szól, 

-  a hivatalban a vezetői értekezleten résztvett, 
-  a Megyei Személy- és Vagyonvédelmi Fórumon részt vett Székesfehér-

váron, 
-  Kistérségi Társulási ülésen volt Mezőszilason, 
-  FEJÉRVÍZ Zrt közgyűlésén részt vett, 
- volt a fogyatékkal élők ünnepi rendezvényén a Művelődési Házban,  
-  IV. negyedévben esedékes polgármesteri fórumokat megtartotta, 6 

helyszínen a szokásos formában, Kislókon pedig a faluház avató-
ünnepségével együtt, családiasabb módon, 

-  OKB és a PVVB ülésein részt vett, a másik három bizottság ülésének 
időpontjában más elfoglaltsága volt, egyszer a MÁV Pécsi Igazgatósá-
gának munkatársaival tárgyalt a közös vagyonelemek tulajdonba kérése 
tárgyában, ill. a Megyei Védelmi Bizottság ülésén volt Szfváron, 
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-  a Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a helyi Roma 
Kisebbségi Önkormányzat közös rendezésében megvalósult roma Miku-
lás délután rendezvényén részt vett a színházteremben, és 

-  részt vett az OTP Bank ügyfél találkozóján Velencén. 
 

Varga László: elmondja, hogy megtartotta az OKB rendkívüli ülését a Bursa-
Hungarica pályázat elbírálása kapcsán. Az oktatási szakreferens „Jelentés a lejárt 
határidejű határozatokra” c. anyagában szerepelnek az ezzel kapcsolatos paramé-
terek. 
 
 

23. Bejelentések, interpellációk. 
23/1. A 2008. november 11-i ülésen elhangzott képviselői 

 bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről. 
 
Juhász János: Gábris István, Bártfai Antal, Eltelvári Zoltán, Nedoba Károly képvi-
selőknek válaszolt a Műszaki osztály vezetője. Megkérdezi érintetteket: elfogadják 
a választ ? 
 
Gábris István: igen. 
 
Bártfai Antal: nem tudja elfogadni a választ. 
 
Etelvári Zoltán: ő fele-fele arányban fogadja el a választ. 
Köszöni, hogy a miklósi temetőben megjavításra került a kút, gyorsan intézkedett 
a Műszaki osztály. 
A kátyúzással nem tud megelégedve lenni, megérti a leírtakat, ha ő meg is elé-
gedne, az ott lakók nincsenek megelégedve. Továbbra is kéri az utak javítását, 
mert most már „vesekő kirázók” lettek a murvás utak. 
 
Nedoba Károly: köszöni a Műszaki osztálynak a jelentést, mindegyik bejelentésére 
intézkedést történt. 
 
Juhász János: az elhangzottakból megállapítható, hogy két képviselő elfogadta a 
választ. A másik két esetben a képviselőtestület dönt.  
Szavazásra teszi fel Bártfai Antal felvetésére a Műszaki osztály válaszának elfo-
gadását. 
A képviselőtestület 10 igen 1 nem 3 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Szavazásra teszi a Műszaki osztály válaszának elfogadását, melyet Etelvári úr 
csak részben tud elfogadni. 
A képviselőtestület 8 igen 6 tartózkodó szavazattal a képviselőtestület a választ 
elfogadta. 
 
                         23/2.   Pályázat kiírása könyvvizsgálatra.  
                                    Előadó: polgármester 
 
Juhász János: minden évben visszatérő dologról van szó, ezt a munkát el kell vé-
geztetnünk. Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
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A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
276/2008.(XII.09.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az ön-
kormányzat és intézményei 2008. évi beszámolójának 
könyvvizsgálatára pályázatot ír ki.  
 
A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a munka kezdésére és 
befejezésére vonatkozó határidőt.  
A pályázat kiírását a Fejér Megyei Hírlapban és az önkor-
mányzat honlapján is közzé teszi.  
A képviselőtestület a pályázatok elbírálását a polgármesterre 
bízza. 
 
A könyvvizsgálat díját a 2009. évi költségvetésben tervezni 
kell.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak vég-
rehajtására a pályázat kiírásáról és elbírálásáról gondoskod-
jon, a szerződést kösse meg.  
 
Határidő:     kiírásra:                     2008.december 15. 
                      szerződéskötés:        2009.január 5. 
                      szerződés teljesítés: 2009. március 10. 
Felelős:       polgármester 

 
 
 

23. Bejelentések, interpellációk. 
 

Nedoba Károly: köszönetet szeretne tolmácsolni Hargitai Lajosnak és csapatának, 
hogy a Független Baloldali Egyesületet önzetlen módon, mindenféle anyagi jutta-
tás nélkül támogatták. A FÜBE a továbbiakban is számit a segítségükre és reméli, 
hogy a jó együttműködés reményében – ez meg is valósul. 
 
A Rózsa u. és Baross u. sarkán a régi húsüzem előtt van egy tükör, ami már rég-
óta ki van törve. Sürgős intézkedést kér, mert balesetveszélyes így ez a hely.  Tu-
domása szerint van már törhetetlen anyagból készült tükör, jó lenne ilyenre kicse-
rélni. 
 
A harmadik dolog, amiről szólni kíván javaslat és egyben kérés is a Jegyző Asz-
szonyhoz.  
Nem állapot az, hogy a Hantossal, Nagylókkal összevont képviselőtestületi ülésre 
a sárbogárdi képviselőket „lasszóval” kell fogni, - éppen, hogy meg van a mi kép-
viselőtestületünk határozatképessége. Ez szégyen ránk nézve, amikor Hantos és 
Nagylók képviselőtestülete csaknem teljes létszámban megjelenik.  
Ennek a helyzetnek a megszüntetésére javasolja, hogy ugyanolyan összefüggés-
ben legyen ez a testületi ülés is, mint a bizottsági ülés, ill. a rendes testületi ülés 
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és aki nem jön el, ugyanolyan tiszteletdíj elvonásban részesüljön, mint aki eddig a 
bizottsági ülésen nem jelent meg és a testületi ülésen sem.  
 
Tehát összefüggésben legyen az elszámolás az adott hónapban összehívott bi-
zottsági, soros testületi ülés és az összevont ülés – nem kellene külön kezelni a 
Hantos-Nagylók-Sárbogárdi összevont ülést.  
 
Ezzel azt szeretné elérni, hogy legyenek itt a bogárdi képviselők, tiszteljék meg a 
két képviselőtestületet a jelenlétükkel. Úgy gondolja, hogy ez egy jogos igény, és 
igazságos is, hogy azok akik nem vesznek részt a munkában tiszteletdíjat se kap-
janak. Az összevont ülés nem rendkívüli ülés, erre lehet számítani, időben minden 
képviselő megkapja az értesítést, ill. az anyagot. Természetesen aki beteg és hoz 
róla igazolást, arra nem vonatkozna az új szabályozás. 
Szeretné, ha a témával kapcsolatban a januári ülésre a Jegyző asszony előter-
jesztést készítene. 
 
A képviselői csomagokat december 17-én délután, vagy 18-án délelőtt át lehet 
venni, a szeretetkarácsony pedig december 17-én lesz a Művelődési Házban, 
ahova mindenkit szeretettel vár. 
 
Dr. Szabadkai Tamás: a képviselőknek kiosztásra kerültek a vagyonnyilatkozatok, 
amiket január 1-től számított 30 napon belül kell leadni. Véleménye szerint jobb 
lenne ha most a kézhezvételkor elkészítenék a vagyonnyilatkozatukat a képvise-
lők, mintha januárra hagynák.  
Felhívja valamennyi képviselőtársa figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozatát határ-
időre adja le. 
 
Nem tud, és nem is akar kapcsolódni Bódai Gábor napirend előtti felszólalásához, 
mert az alany-állítmányt is nehezen lehetett belőle kibogozni.  
 
Az MSZP városi szervezete, az MSZP városi frakciója nevében a város minden 
polgárának kellemes és békés karácsonyt, természetesen a képviselőtestület tag-
jainak és a polgármesteri hivatal munkatársainak, a várossal együttműködő szer-
vek- intézmények, vállalkozások minden vezetőjének és dolgozójának is. 
 
Őri Gyula: kéri a Műszaki osztálytól, hogy a közhasznú munkásoknak a feladatát 
jobban szervezze meg. Ne csak abban merüljön ki a feladatuk Pusztaegresen, 
Sárhatvanon, Nagyhörcsökön, hogy a buszmegállót összesöprik, ami meg van kb. 
1 óra alatt. Gondoskodjanak róla az illetékesek, akik a feladatot kiosztják részükre, 
hogy az átereszek tisztítása, a járdára benyúló gallyak, ágak karbantartása, ill. 
levágása megtörténjen. Ezt a problémát a falufórumon is jelezték az ott résztve-
vők. 
Pusztaegresen és Sárhatvanon a közvilágításnál az izzócserék nem minden eset-
ben történnek meg. Most az utóbbi időben megkért valakit, hogy nézze meg este, 
hogy égnek-e a közvilágítási lámpák, vagy nem és a hiányosságokat jelezte a Mű-
szaki osztálynak. Köszöni a Műszaki osztálynak, hogy intézkedett. 
Nem nagyon tudja elfogadni az új rendszert. Korábban - a DÉDÁSZ idejében - az 
volt a gyakorlat, hogy nappal felkapcsolták a közvilágítást és végigvizsgálták, hogy 
égnek-e a lámpák és amelyik nem égett, ott kicserélték az izzót. Most már ilyen 
nincs. Újabban azt kérik a bejelentőtől, hogy mondja meg, hányas oszlopra kell az 
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égő. Úgy gondolja egyik képviselő sem járja végig az utcákat és irkálja fel este 
hogy melyik ég és melyik nem. Az a véleménye, hogy fizetünk mi épp eleget ah-
hoz a szolgáltatónak, hogy megtegye, hogy időközönként járja végig az utcákat és 
végezze el az izzók cseréjét. 
 
Etelvári Zoltán: köszönet még egyszer a Műszaki osztálynak a miklósi temető 
csapjának a megjavításáért.  
Miklósról többen jelezték, hogy a Gesztenyesoron rengeteg szemét maradt a bú-
csúsok után. Azt mondták az ott lakók, hogy jövőre oda fognak állni teherautókkal 
és buszokkal, hogy ne tudjanak oda menni az árusok. 
Az utak továbbra is kátyúsak, ezt kéri javítani. 
Köszönet a kirakott táblákért. 
Az egyik fekvőrendőrnél megáll a víz és hatalmas nagy tócsa van. Át kellene vágni 
az utat, hogy le tudjon folyni a víz. 
 
Az összevont testületi üléseken a részvétellel kapcsolatban elhangzottakra rea-
gálva elmondja, hogy alapjában egyetért a felvetéssel, de ezeket az üléseket ösz-
sze kellene hangolni a mi soros üléseinkkel, mert több képviselő, pl. Bódai Gábor 
is előre vezénylés szerint dolgozik. Tehát nem azért nem mennek el a bogárdi 
képviselők mert nem akarnak, hanem mert vagy szolgálatban, vagy fuvarban van-
nak, nem kötetlen munkarendben dolgoznak, mint Nedoba Károly.  
Úgy gondolja, hogy jobb szervezéssel megoldható lenne a probléma: pl. a mai 
ülés után kezdődhetne a hantos- nagylóki testülettel az összevont ülés. Mi nem 
nagylóki képviselők vagyunk, hanem sárbogárdiak.  
 
Őri Gyula: sajnos neki a hétfő-szerda-péntek minden héten foglalt, mert 
művesekezelésre jár. Már az ESZB tagjait megkérte, hogy változtasson az eddig 
megszokott szerdai ülésnapon. Ők rugalmasan állnak a kérdéshez, ezt ezúton is 
megköszöni nekik. Nem akar notórius igazolást hozó ember lenni, mert lehet, hogy 
hétfő – szerda – péntekre esik az ülés időpontja, akkor minden alkalommal hozzon 
igazolást ? – úgy gondolja aki beteg, az beteg, de előfordulhat az is, hogy azért 
hoz valaki igazolást, hogy a tiszteletdíjat felvehesse.  
 
Fülöp Sándor: nagyon régi gond a tükör kitörés a volt húsüzem előtt. Tulajdonkép-
pen hiába csináltatjuk meg, mert 1-2 hónap múlva ismét összetörik és 2 – 300 e 
Ft-ért cseréltethetjük. A probléma megoldásaként felveti: mi lenne ha azt a sza-
kaszt egyirányúsítanánk a Bercsényi utcáig. Akkor csak jobbra lehetne fordulni 
nem lenne balesetveszély, és nem kellene többet a tükröt pótolni. 
 
Etelvári Zoltán: vagy esetleg lehet oda is egy fekvőrendőrt beépíteni. 
 
Nedoba Károly: tényleg balesetveszélyes az a hely, kellene találni valamilyen 
megoldást. 
 
Bártfai Antal a Kapocs Egyesület nevében a képviselőket megillető csomagokról 
lemondanak az idei évben is, annak elosztását az ESZB elnökasszonyának ha-
táskörébe utalják. 
 
Szakács Benőné: köszöni a felajánlást.  
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Köszönetet mond a fogyatékkal élők világnapjával összefüggésben azoknak a kol-
léganőknek, segítőknek akik a szabadidejükben végigdolgozták ezt a délutánt. 
Úgy érzi aki ott volt elégedett volt azzal a délutánnal, amit kaptak tőlünk. 
 
Horváth Tibor: ő is a búcsúval kapcsolatban szeretett volna bejelentést tenni. Va-
lóban áldatlan állapotok vannak búcsú napján és búcsú után azon a részen. Sze-
rinte a kis parkot szebbé kell tenni, nem szabad lepusztítva hagyni. 
 
Juhász János: engedélyt sem kértek az árusok. 
 
Gábris István: sajnos a buszváróknál nem változik a helyzet, ugyanúgy telera-
gasztják plakátokkal, mint eddig. Javasolja, hogy minden buszváró mellé egy hir-
detőtáblát helyezzünk ki. 
 
Juhász János: hogyan nézzen ki, mennyibe kerülne ? Azért mert valaki szabályta-
lankodik, mi vállaljunk újabb kiadást ? 
 
Gábris István: jó lenne a hirdetőtáblák felállítása a buszvárók mellé, mert ott sok 
ember megfordul. Nem mindenhova gondolta, hanem csak a központi részeknél. 
 
Juhász János: ha olyan hirdetőtáblára gondol Gábris úr, ami esztétikus is, az 
pénzbe kerül. 
 
Gábris István: a MÁV menetrenddel kapcsolatban felveti, sokan érdeklődnek tőle 
és kérik, hogy a 14-étől tervezett 6.50-es budapesti vonat járat megszüntetése 
ellen tegyen lépéseket. Most megkéri Dr. Szabadkai Tamást próbáljon valamit in-
tézni ebben az ügyben. Az említett 6.50-kor induló vonat gazdaságosság szem-
pontjából biztos, hogy nem kifogásolható, mert zsúfolt a vonat. Nem tudja elkép-
zelni, mi az oka a járat megszüntetésének. 
 
Bódai Gábor: örül neki, hogy a Szűcs Attila a KÖZÉV részéről itt van. Szeretné 
megköszönni neki az együttműködést, ugyanis a Piac téren levő tujákat és annak 
környezetét nagyon szépen rendbe tették. 
Megköszöni továbbá a Mikes köz mögött levő játszótér melletti fáknak a megnye-
sését. Ezt az ott lakók is köszönik.  
 
A Műszaki osztálynak megköszöni, hogy két hónap után sikerült a Tury u-i lépcső-
házzal, ill. lakóteleppel szembeni közvilágítást megjavítani, oly módon, hogy lég-
vezetékkel átkötve oldották meg ideiglenesen. Ez is haladás, mert végre működik 
a közvilágítás. 
 
Varga László: a búcsúval kapcsolatban tavaly is elmondta az aggályait. Szokásjog 
alapján működik, hogy búcsúkor jönnek az árusok. Régebben a Templom előtti 
kertben pakoltak ki, onnan sikerült egy kicsit távolabb helyezni ezt a csinnadrattát.  
 
Az a megoldás, gazdája kell, hogy legyen ennek a rendezvénynek. Úgy gondolja, 
hogy az önkormányzat az illetékes a közterület használatra engedélyt kiadni, vagy 
szabályozni, hogy hogyan árulhatnak és milyen rendet kell maguk után hagyni.  
Teljesen egyetért az elhangzottakkal, ő is látta a szeméthegyeket, valamennyit 
össze is szedett belőle. Egyetért a lakók felháborodásával is. 
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A 63-as és a Kazinczy u. közötti részen, ahol a telefonközpont van, mostanában 
divat autóval járni. Felhívja a figyelmet, hogy az nem autóút, hanem járda! Igaz, 
hogy elfér egy autó is, de kéri a lakókat, hogy ne járjanak ott autóval. Az autókere-
kek felszántották a füvet, amit a KÖZÉV rendben tartott, ill. a járda szélei is letöre-
deztek.  
 
A miklósi falugyűlésen szóba került az, hogy smiklósi központjában a 63-as útról 
való leágazások igen szerteágazóak és nagyon nehézkes közlekedni Miklóson. 
Még egy nagyvárost is meghazudtoló módon kell figyelni arra, hogy mikor lehet 
jobbra, vagy balra kanyarodni. Ennek az egyszerűsítésére tettek javaslatot a falu-
gyűlésen, amivel ő is egyetért.  
Még mindig nem mondott le arról, hogy zebrát kellene létesíteni Miklóson – ez is 
felvetődött a falugyűlésen - akár az iskolakapuval szemben, akár a Vasút utca tor-
kolata előtt.  
 
A Vasút utca torkolata évek óta visszatérő téma és addig fogja is mondani a prob-
lémát, amíg meg nem oldódik. Már a körzet előző képviselője is szorgalmazta, 
hogy a világítást legalább 4 lámpatestnyi közvilágítással meg kell oldani, mert 
semmi nincs ezen a részen. Valamelyik költségvetésbe be kell már építeni !  
 
Hirdetőtáblák felállítását ő is hasznosnak tartaná, mivel a polgármesteri fórumokra 
szóló meghívókat nem tudta hova kiragasztani.  
 
A vasúti menetrenddel kapcsolatos felszólaláshoz csatlakozik és azt szeretné tud-
ni, miért változott meg a menetrend ? Miért kell leszállni Pusztaszabolcson a Sár-
bogárdról Budapestre utazóknak ? Ez nem csak a sárbogárdiak számára érhetet-
len, hanem a Dombóvárról érkezőknek is, akiknek háromszor, négyszer szállnak 
át, mire Budapestre érnek. 
 
Temető kegyeleti szolgáltatás kapcsán felveti, hogy a temetőgondnokok igyekez-
nek legjobb tudásuk szerint, becsülettel ellátni feladatukat. Azt tudja, hogy egyre 
kevesebben vannak, és azt is, hogy nagyon csekély juttatásban részesülnek. Úgy 
gondolja, hogy nem várhatunk el komoly munkát – habár most komoly munkát 
végeznek, de ez hosszú távon nem megy – ilyen pici juttatásért. Arra kéri a szol-
gáltató vezetőjét, hogy gondolkodjon el azon, hogyan lehetne a temetőgondnokok 
juttatását megemelni annak érdekében, hogy valóban arányos legyen a munka-
végzésükhöz a kapott bér, ugyanis méltó a munkás a bérére.  
 
Nedoba Károly: régi tanácsház oldalán (a hivatal felőli részen) nem működik a 
lámpa. A következő ülésen tájékoztatást kér ennek okáról, ill. a megoldás lehető-
ségéről.  
 
Etelvári Zoltán: a lakosság nevében köszöni Szűcs Attilának, hogy az ifjúsági park 
és a vásártér szépen rendben van tartva. Sajnos most az eső után a fiatalok azzal 
szórakoznak, hogy rámennek a gyönyörűen nyírt fűre és pörögnek az autóval nem 
törődve azzal, hogy a füvet teljesen kitapossák. 
 
Szőnyegi Lajos: Őri úr által elmondottakra reagálva elmondja, hogy 2002-ben az 
önkormányzat kezdeményezésére volt olyan irányú szerződésmódosítás a 
DÉDÁSZ-al - mivel irritálta az önkormányzatot, hogy nappali fénynél teljes telepü-
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lésrészeken órákig világítanak és ennek a díját az önkormányzatnak ki kellett fi-
zetnie – hogy csak bejelentés alapján kerüljön sor izzócserére. A Műszaki osztály-
hoz kell bejelenteni, hogy elalvó, vagy nem világító izzóról van szó. A Műszaki 
osztály továbbítja a jelzést az Eon-hoz. Ha elalvósnak jelentjük, tudják, hogy nem 
csak izzóval van gond, hanem egyéb vezetékkel is, akkor azon az oszlopon egye-
dileg felkapcsolják a villanyt a hiba elhárításáig. 
 
Őri Gyula: egyetért a válasszal, de mi a megoldás ? Nem képviselői feladat végig-
járni a körzetet időnként, és felírni van-e közvilágítás, vagy nincs. Nem lehetne  
közmunkásra bízni ezt a feladatot ? Lehetne a lakókra is, de az adottságok miatt 
nem biztos, hogy ez a jó megoldás, mert nyilván a sárbogárdi Bem utcából köny-
nyebben bejön egy lakó a hivatalba a panaszával, mint Nagyhörcsökről, vagy más 
külső településről. 
 
Szőnyegi Lajos: minden településrészen dolgozik közmunkás, akikkel heti kapcso-
latban vagyunk, de bárki akinek a saját háza előtt nem ég a közvilágítás jelezheti a 
Műszaki osztályra, innen továbbításra kerül. A hiba pontos helyének ismeretéhez 
a szolgáltató kéri a problémás villanyoszlop számát is jelezni.  
 
Őri Gyula: elfogadja megoldásként az elmondottakat. 
Akkor a közmunkást meg kell bízni annak, aki éppen foglalkoztatja, vagy munka-
adója. 
 
Dr. Krupa Rozália: a búcsúval kapcsolatban megkérdezi Szőnyegi Lajostól, hogy a 
Műszaki osztályról voltak kint a helyszínen, -  ő jelezte, hogy búcsú lesz.  
Nem igazán érti a rendeletmódosítási javaslatot, mert az egy dolog, hogy a rende-
letbe bevesszük a javaslatot, de technikailag hogyan gondolja kivitelezni, mert a 
nagylóki döntéseknek a mi képviselőtestületünk döntéseit legtöbbször meg kell 
előznie. Ezek a költségvetéshez kapcsolódó döntések. 
 
Juhász János: Etelvári úr azt javasolta, hogy ha pl. kedden van a sárbogárdi kép-
viselőtestületi ülés, akkor még aznap este lehetne az összevont ülés is. 
 
Nedoba Károly: ő pedig azt javasolta, hogy összefüggésben kell kezelni az ülése-
ket. A tiszteletdíj számfejtésénél az adott hónap valamennyi ülésén való részvételt 
figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy soros, vagy összevont volt-e az ülés.  
 
Juhász János: boldog karácsonyt és boldog új évet kíván mindenkinek, a nyílt 
ülést 1030 órakor bezárta azzal, hogy zárt ülésen tárgyal tovább a képviselőtestü-
let. 
 

kmf. 
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