
Jegyzőkönyv 
(hangszalagos rögzítéssel) 

 
Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 6-i 

rendkívüli 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 
     Varga László   képviselő 
     Horváth Tibor   képviselő 
     Schmidt Lóránd  képviselő 
     Dr. Szabadkai Tamás  képviselő 
     Etelvári Zoltán  képviselő 
     Fülöp Sándor   képviselő 
     Szakács Benőné  képviselő 

Bártfai Antal   képviselő(15 fő) 
 
Állandó meghívottak: Szenci György aljegyző, Szabóné Nyigrényi Judit, hatósági 
osztályvezető, Szőnyegi Lajos műszaki osztályvezető, Harmath Józsefné gazdasági 
osztályvezető, Pirosné Kocsis Anna szakreferens, Varga István pályázati és közbeszerzési 
referens, Bátai Brigitta jegyzőkönyvvezető. 
 
Sajtó képviseletében: Alpek Zoltán Sárréti Híd, Bogárdi TV videofelvétel készítésével 
 
Juhász János: köszöntötte a megjelenteket. Az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a 
Képviselőtestület a jelenlevő 15 fővel határozatképes.  
 
Ezután jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot Rigó László és Ferencz Kornél személyében, 
akik jelezték, hogy vállalják a hitelesítést. 
 
Juhász János szavazásra tette fel Rigó László jegyzőkönyv-hitelesítőnek való elfogadását. 
 
A Képviselőtestület 14 igen (1 fő nem szavazott) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Juhász János szavazásra tette fel Ferencz Kornél jegyzőkönyv-hitelesítőnek való elfogadását. 
 
A Képviselőtestület 14 igen (1 fő nem szavazott) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Juhász János: szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
A Képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban szereplő napirendet 
elfogadta. 
 
Napirend: 
 
1.) Beszámoló a rendkívüli időjárási körülmények során tett intézkedésekről  
 Előadó: polgármester 
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2.) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. 

veszteség rendezése  
 Előadó: polgármester 
 
3.) Pályázati felhívás bölcsődevezetői beosztás ellátásra. 
 Előadó: polgármester 

 

A Képviselőtestület rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 
1.) Beszámoló a rendkívüli időjárási körülmények során tett intézkedésekről  
 Előadó: polgármester 
 
Juhász János: a beszámoló azt a célt szolgálja, hogy a Képviselőtestület tagjainak egy 
részletes kronológiai sorrendet adjon vagy ismertesse, hogy mikor, milyen intézkedések 
váltak szükségessé a rendkívüli időjárás miatt. Továbbá a vis major támogatási kérelemhez 
Képviselőtestületi határozat szükséges. Aki áttanulmányozta az előterjesztést az első 
határozati javaslatban látja, hogy az eddigi védekezési költség 526.000 Ft bruttó összeg, 
illetve még le nem számlázott összegek is felmerülhetnek addig, amíg újra ülésezik a testület, 
arra is van fedezete, a felhasználásra a felhatalmazást adja meg a testület. A másik határozati 
javaslat pedig a támogatási kérelemhez különféle dolgokat tartalmaz, amit ki kell jelenteni, 
amikről nyilatkozni kell, és határozatba kell foglalni. Erről szól az előterjesztés. A Pénzügyi, 
Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság a napirendi pontot tárgyalta. Kérem a 
bizottság véleményét. 
 
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokat és a beszámolót elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
Schmidt Lóránd: volt ez a csúnya időjárási helyzet, a kérdésem, hogy a Műszaki osztály 
csinált-e valamilyen felmérést az esős, belvizes állapotok alatt, hogy hol kellene átereszeket 
cserélni, nagyobbakra cserélni? Van-e a rendkívüli események mögött egy olyan tapasztalati 
dolog, amit fel lehet használni, ha esetleg két év múlva, vagy bármikor megismétlődik, ne 
járjunk ugyanígy. Feltételezem, hogy tudjuk, hogy hol nem voltak jók az átereszek, hol nem 
volt árok. Arra kérem a Műszaki osztályt, hogy csináljanak egy ilyen felmérést, és ha 
mondjuk az átereszek magán épületeknél vannak és a tulajdonos lenne köteles rendben tartani, 
akkor próbáljunk valamilyen szinten hozzájárulni ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak. 
Megmondom miért. A Tinódy utcánál ott voltam, amikor csináltuk. Hiába kotorták ki, olyan 
kicsi volt az áteresz, hogy nem bírt átfolyni a víz. 
 
Juhász János: ez a dolog megoldódott. 
 
Schmidt Lóránd: igen, megoldódott. De elnézést, hogy ilyent mondok, nem azért, mert 
kikotorták, hanem mert szerencsére apadt a víz. Nem bírták az átereszek. Mondták is, hogy 
hiába kotorják az az áteresz azt a vízmennyiséget ott nem bírja elvezetni. Úgy gondolom, 
hogy ezen hét után érdemes lenne egy olyan javaslatot benyújtani a Műszaki osztálynak, hogy 
vizsgálja meg ezeket az átereszeket és az elkövetkező őszig, tavaszig próbálják meg 
kicserélni, ahol kell. Legalább tudjuk azt, hogy hol vannak gondok. Mennyibe kerülne ez a 
városnak? Mert ezt előbb vagy utóbb mindenképpen meg kellene csinálni. 
 
Szőnyegi Lajos: hogy mennyibe kerülne az, hogy mindenütt megfelelő áteresz 
keresztmetszet legyen? A vízjogi engedélyes terv alapján 1,8 milliárd forint költség volt 2008. 
évben. A májusi, júniusi nagy esőzések után 3-4 órával a vizek kivonultak. Az a váratlan eset 
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jött, hogy a külterületi fogadók nem kifele vitték a vizet, hanem vissza. Tehát az, hogy tele 
voltak az árkok, az ennek nagy mértékben köszönhető. 
 
Juhász János: az állami befogadók teltek meg, illetve a Nádor csatorna olyan magas szinten 
volt, hogy nem tudta rendes gravitációs úton befogadni a sok vizet. Át kellett emeltetni. 
 
Szőnyegi Lajos: június 2-től egy szivattyú, június 23-tól kettő szivattyú emelte be a Nádorba 
Sárbogárd egész belterületére eső csapadékvizeket. Természetesen a képviselő úr által 
mondott rossz átereszeket folyamatosan figyelemmel kísértük, este 8-9 óráig, és ahol 
beavatkozás kellett közmunkásokkal, vagy a lakók felszólításával megtörtént. Utána írásban 
több száz felszólítás kiment határidő megszabásával. A teljes kiépítést azért mondtam, hogy 
ilyen rendkívüli csapadékmennyiséget is tudjon kezelni. 
 
Juhász János: Az sem tudná kezelni. 
 
Szőnyegi Lajos: lehet, hogy az sem tudná a fél óra alatt lehullott 50-60 mm csapadékot 
kezelni. A felszólítások ki lettek küldve. 
 
Etelvári Zoltán: engem is sokan megkerestek, idősek is. Nagyon sokan csinálják az 
átereszeket. Több idős embernek az a kérése, akinek nincs hozzátartozója, vagy távol laknak a 
hozzátartozóik, hogy a rossz az átereszek javításánál közmunkások segítsenek be nekik. Egy 
80-90 éves asszonytól, úrtól nem várható el, hogy ő tegye rendbe az átereszét. Nem beszélve 
arról, hogy nagyon sok helyen, önkormányzati részen pld. az új rendelőintézetnél fentebb – 
nem tudom, hogy kié az a terület -  az árok nincs kitakarítva. Megígértem, hogy több utcában 
végig megyek és ahol idős emberek nem tudják kitakarítani az átereszüket, azoknak behozom 
a névsorát, és az volna a tiszteletteljes kérésem, hogy a közmunkások segítsenek nekik. 
Többen fel vannak háborodva a 30.000 Ft-os büntetéssel kapcsolatban, amikor 
tulajdonképpen ők nem nagyon okai az egésznek, mert ezek az árkok az elmúlt négy évben 
nem voltak úgy karbantartva ahogy illetek volna. Az emberek véleményét közvetítem, hogy a 
közmunkások egy része alibi munkát csinál, nem a hölgyekről van szó, mert tőlük el sem 
várható, hogy árkot tisztítson. Ennyi pénzért, amit a közmunkások kapnak nagyon sokan négy 
műszakban dolgoznak. 
Az kellene megoldani, ha lehetőség van, rá, hogy idős embereknél akik nem tudják 
kitakarítani az árkukat és az átereszüket, ott a közmunkások segítsenek.  
Szeretném tudni azt a távolságot, ami mondjuk az én kerítésemtől meddig tart az a rész, amit 
nekem kell karbantartani. Mert ha az én kerítésemtől 10-20 méterre van az árok, akkor úgy 
gondolom azt nem az ott lakónak kell karbantartani, hanem az a városé. Ezzel kapcsolatban 
érdekelne a rendeletünk. 
Az idős emberek meg voltak ijedve, fenyegették őket a 30.000 Ft-al, ha nem lesz kitisztítva az 
árok, áteresz akkor megbüntetik. Mondtam, hogy ez nem teljesen így működik. Ez azért van, 
hogy aki meg tudja csinálni és mégsem csinálja meg, az legyen megbüntetve. Erre kérném az 
önkormányzat segítségét, hogy a közmunkásokat oda küldjék, ahova valóban kell. Ne 
milliárdokról beszéljünk, meg vízjogi engedélyről, hanem arról, hogy folyjék le az a víz. 
 
Juhász János: hány méterig kell karbantartani az árkot? Van pár utcának speciális szakasza, 
ahol távolabb vannak a házak az árkoktól. 
 
Szőnyegi Lajos: a város helyi rendelete nem mond távolságot. Közterületi árok. 
 
Bártfai Antal: a korábbi felszólalásokból is egyértelműen látszik és tudjuk, hogy a 
lakossághoz eljutott a felszólítás, amit a polgármester úr tett. Többen neki álltak megtenni az 
árkok karbantartását. A Műszaki osztálytól kérdezem, hogy a város hogy áll a saját dolgával? 
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Az utak alatti átereszek takarításával, mikorra tudnak elkészülni, hogy a lakosság által 
kitakarított árokban elfolyó víz valóban el tudjon folyni az utak alatti átereszek alatt. Ha erre 
nincsen elég pénz, mert gondolom a Műszaki osztályvezetőnek az lesz a következő gondolata, 
hogy 1,8 milliárd, egy közbenső megoldásra tennék javaslatot. Tegyük fel, hogy a város 
következő időszakban tervezett útépítési munkái helyett ezeknek az úgymond tűzoltási gyors 
beavatkozásokat kellene, hogy elvégezze. Az ároktisztításokra, út alatti árkok kitakarítására, 
illetve az utak alatti átereszek karbantartására fordítódjék. 
 
Szőnyegi Lajos: Sárbogárd város költségvetésében, ami rendelkezésre áll pénz az 
önkormányzati utak és átereszek üzemeltetésére, azt felhasználjuk. Folyamatosan tisztítatjuk. 
Nyilván, hogy komoly átépítésekre nem adott fedezetet a testület által elfogadott költségvetés. 
Ezt a koncepciónál is jeleztük. Ez lett elfogadva. 
 
Bártfai Antal: erre csak annyit szeretnék reagálni, hogy a lakosságtól sem lett megkérdezve, 
hogy van-e rá ideje és van-e rá pénze, hogy megcsinálja ezeket az átalakításokat, vagy az 
árokkarbantartást. Így joggal elvárhatja a várostól is, hogy erre legyen fedezete, ha nincsen rá, 
akkor csoportosítson oda. 
 
Juhász János: Szőnyegi úr, hány helyen van olyan, hogy nem folyik el a víz a mi áteresz 
hibánk miatt? Mert a víz a városból kifolyt, kifolyik mind a mai napig, amikor az állami 
befogadó már visszaduzzasztott, arról nem mi tehetünk, hanem az állam. Ki kell menni, meg 
kell nézni egy töbörzsöki, vagy Tinódy árkot a panoráma kép után hogy néz ki. Hány éve 
lehetett karbantartva? Nádas, csodálatos vízi világ van ott. Mi kivezetjük a vizeket, de a mély 
fekvésű helyekről nem tudjuk. 
 
Szőnyegi Lajos: Nagyon rossz áteresz, ami össze van törve, ilyen nincs. Kis 
keresztmetszetűek vannak. Vannak önkormányzati utak, amelyek alatt egyáltalán nincs. Tehát 
az nem rossz, hanem nincs. 
 
Bártfai Antal: a 1999. végén eliszapolódott átereszekről beszélek. 
 
Juhász János: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő 1. számú határozati javaslat 
elfogadását 
 
A Képviselőtestület 14 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
146/2010. (VII.06.) Kth. számú határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Beszámoló 
a rendkívüli időjárási körülmények során tett intézkedésekről” tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
A védekezés költségeinek bruttó 526.162 Ft-os összegét az általános 
tartalék alap terhére biztosítja és a le nem számlázott összegekre is a 
fedezetet megadja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítását végezze el. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Bizottsághoz az 
Európai Unió Szolidaritási Alapjából történő károk megtérítéséhez 
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benyújtott pályázat kiegészítéséhez a felmerülő nyilatkozatokat 
megtegye és a szükséges szakvéleményeket beszerezze. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester, Jegyző 

 
Juhász János polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő 2. számú határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A Képviselőtestület 14 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
147/2010. (VII.06.) Kth. számú határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 8/2010. 
(I.28.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 4. § (1) 
bekezdése alapján támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja. 
 
A Támogatási kérelemhez kijelenti, hogy a káreseményhez 
kapcsolódóan felelősség biztosítással rendelkezik, melynek száma 
426906, de a Groupama Garancia Biztosító a fennálló Biztosításra 
hivatkozva nem téríti meg az épített közútban felhőszakadás 
következtében bekövetkező károkat. 
 
Sárbogárd Város Önkormányzata kijelenti, hogy saját erejéből a vis 
major helyzetet nem tudja megoldani. 

 
A védekezési költségek számlával elszámolt összege bruttó 231.140 
Ft, melyek a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzeti időszakában 
keletkeztek, így az Önkormányzat azok 100% támogatását kéri a 
Kormányrendelet 5. § (5) bekezdése alapján. 
 
A pusztaegresi Kossuth utcában 140 fm bekövetkező – kétoldali 
padka, árok áteresz – károsodás helyreállítási költségének – bruttó 
1.000.000 Ft – 60% támogatását kéri Sárbogárd Város 
Önkormányzata a Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján. 
A Kormányrendelet szerinti támogatási kérelem kötelező mellékletei 
jelen határozat mellékletét képezik. 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatási kérelemhez a kötelező 
mellékleteket csatolja, nyilatkozatokat tegye meg. A szükséges 
szakértői szakvéleményt szerezze be. 
 
Határidő a támogatási kérelem benyújtására: 2010. július 16. 
Felelős: Polgármester, Jegyző 

 
Etelvári Zoltán: lehet arról szó, hogy ahol idős emberek laknak ott a közmunkások 
segítsenek az árkok tisztításában? 
 



 6 

Juhász János: persze. Fűnyírás, kertásás, favágás. Ilyenek is voltak a praxisunkban. Ha 
valaki szól és tényleg egyedülálló és rászorult, minden további nélkül segítünk. Össze kell 
írni, hogy kik ezek a személyek és hozd be a névsort. 
 
Schmidt Lóránd: mivel nincs bejelentés napirendi pont, itt szeretném elmondani, hogy azzal 
a beton vízelvezetővel, ami a házam előtt van, gondok lesznek. Az elmúlt két hétben kétszer 
támasztottam ki és gyakorlatilag akkorát mozdult befelé az egész, hogy összeroppantotta a 
támasztékot. Nézzétek meg, több helyen kimosta. Fával próbáltam kitámasztani de 
összeroppantotta. Ez azt jelenti, hogy 4-5 cm-t befele elmozdult a fala és valószínűleg a 
következő esőzésénél 10 méteres szakasz be fog dőlni. 
 
2.) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. 

veszteség rendezése  
 Előadó: polgármester 
 
Juhász János: összesen 167 település vesz részt a Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulásban. Ők 51%-os többséggel és 49%-kal akik szolgáltatnak ezeken a 
településeken, létrehoztak egy Zrt-t 20 millió forintos saját tőkével. Ez a levél mellékletében 
részletesen van taglalva, hogy a szolgáltatók mennyi pénzt áldoztak, 100 millió forint feletti 
összeget, illetve a projekt előkészítésre is több mint 30 millió forint összeg elfogyott. Így a 
saját tőke –2.408 eFt, és a gazdasági társaságokról szóló törvény előírja, hogy ha két egymást 
követő üzleti évben ez történik, akkor hogyan, mi módon kell lépni, milyen intézkedési 
kötelezettsége van a Zrt-nek. Pótlólagos befizetésre van szükség 2.408 eFt értékben. A 
tulajdoni arányok alapján kell fizetni, eddig 202 eFt-ot fizettünk be, talán négy éve. Most 75 
eFt-os pótlólagos befizetést kérnek tőlünk. A PVVB tárgyalta, kérem a bizottság véleményét. 
 
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek. 
 
Juhász János polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
148/2010. (VII.06.) Kth. számú határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. veszteség rendezéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzata a Közép-duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Zrt-nél a veszteség rendezése érdekében a 
tulajdoni arányának megfelelő 75.000 Ft pótlólagos befizetés mellett 
dönt az általános tartalék terhére. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Közép-duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Zrt-t tájékoztassa, az átutalást teljesítse. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendeletben a 75.000 Ft 
hozzájárulást az általános tartalék terhére hajtsa végre. A 
nyilvántartásban a 202.000 Ft értékveszteség kerüljön elszámolásra. 
 
Határidő: polgármester: azonnal 
  jegyző:  rendeletmódosítás 2010. augusztusi ülésre 
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3.) Pályázati felhívás bölcsődevezetői beosztás ellátásra. 
 Előadó: polgármester 
 
Juhász János: szeptember 1-el lejár a jelenlegi vezetőnek a megbízatása. 5 éves határozott 
időre szóló megbízásra vonatkozó pályázati felhívást szeretnénk megjelentetni a határozati 
javaslatban foglalt tartalommal. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendi 
pontot. Kérem a bizottság véleményét. 
 
Szakács Benőné: az ESZB 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadásra ajánlja a 
Képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Juhász János polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
149/2010. (VII.06.) Kth. számú határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Pályázati felhívás bölcsődevezetői beosztás ellátására” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÖLCSŐDEVEZTŐI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 

 
1. A pályázatot meghirdető szerv: 
 Sárbogárd Város Önkormányzata 
 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.  
 Tel.: 06/25-520-260. 
 
2. A meghirdetett munkahely, beosztás: 
 Városi Bölcsőde, bölcsődevezetői beosztás 
 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 126. 
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 5 évre szóló 
határozott idejű vezetői 
 megbízás 
 
3. Ellátandó feladatok: 
 A Városi Bölcsőde vezetése, a szakmai munka előkészítése, 
megszervezése, a  szakszerű és törvényes működtetés 
biztosítása. 
 
4. Képesítési és egyéb feltételek: 
 
 - A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. része 
szerint  alapellátások területén: 
− csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó 
(OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és 
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ) vagy csecsemő- és 
gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ) 
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végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, 
felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus. 
 - büntetlen előélet 
 - legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  
 - az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű 
kinevezés, vagy 
 - a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy 
felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörbe történő határozatlan 
időre szóló kinevezés. 
 
5. A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 
 - Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
Tv. alapján, 
 magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 200 %-a, valamint havi 
6.000 Ft 
 melegétkeztetési utalvány. 
 
6. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 - részletes szakmai önéletrajzot, 
- az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított 
hatósági bizonyítványt, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri, 
- nyilatkozatot arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 

 
7. A pályázat benyújtásának határideje és helye: 

A Szociális és Munkaügyi Közlönyben történő megjelenéstől 
számított 30. nap. A  pályázat további megjelenésének helye: 
Oktatási és Kulturális Közlöny. 

 Sárbogárd Város Polgármestere – 7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. –  
 
8. A pályázat elbírálásának határideje: 
 A pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 
 
9. Az állás betöltésének legkorábbi időpontja: 
 2010. szeptember 01. 
 
10. Egyéb: 
 Szükség esetén szolgálati lakás igénybe vehető. 
 
A pályázati kiírást a Szociális és Munkaügyi Közlönyben, az Oktatási 
és Kulturális Közlönyben, valamint a KSZK honlapján kell 
közzétenni. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat meghirdetésére a szükséges 
intézkedést tegye meg.  
 
A Képviselő-testület a pályázat feltételeit tartalmazó 257/2000. 
(XII.26.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján a pályázatok 
véleményezésére eseti bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai:  
� a polgármester, 
� az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, 
� a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület 
képviselője, vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagja. 
 
A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen 
hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell 
vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók 
alkalmasságára vonatkozó véleményét. A pályázati feltételeknek 
megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a 
polgármesternek a Képviselő-testület elé kell terjesztenie. 
 
Határidő: meghirdetésre: azonnal 
  előterjesztésre: a bizottsági meghallgatásokat 
követően 
  megbízásra vagy kinevezésre: legkésőbb 2010. 
szeptember 01-ig 

 
Felelős: polgármester 

 
 

Mivel több napirendi pont nem volt, Juhász János polgármester megköszönte a jelenlévőknek a 
részvételt, és az ülést 16.25 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

(: Juhász János :) 
polgármester 

(: Szenci György :) 
aljegyző 

 
 
 
 

(: Ferencz Kornél:) 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 
 
 
 

(: Rigó László:) 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 
 


