
  
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. 
március 9-i soros n y í l t üléséről. 

 
Jelen vannak: Juhász János polgármester 
 Rigó László alpolgármester 
 Dr. Szabadkai Tamás Képviselő 
 Bódai Gábor Képviselő 
 Sinka Attila Képviselő 
 Nedoba Károly Képviselő 
 Gábris István Képviselő 
 Varga László Képviselő 
 Bártfai Antal Képviselő 
 Horváth Tibor Képviselő 
 Fülöp Sándor Képviselő 
 Schmidt Lóránd Képviselő 
 Etelvári Zoltán Képviselő 
 Dr. Berzeviczy Gábor Képviselő 
 Szakács Benőné Képviselő (15fő) 
 
Állandó meghívottak: 

 
Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Harmath Józsefné 
gazdasági osztályvezető, Szenci György aljegyző- okmányiroda-
vezető, Szőnyegi Lajos műszaki osztályvezető, Varga István 
pályázati és közbeszerzési referens, Kocsisné Piros Anna 
szakreferens, Vinklmann Tamásné jegyzőkönyvvezető. 

 
Napirendhez meg- 
jelentek: 

 

Simon Miklós kirendeltség vezető, Tóth Anna szakmai egység 
vezető, Bihar Ferenc és Magyar Zoltán Összefogás Pusztaegres 
Jövőjéért Egyesület 
 

Médiák: 
 

Sárréti Híd c. laptól Alpek Zoltán és Horváth Veronika, Bogárd 
TV, Ármás János FM Hírlaptól 

 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti a meghívott előadókat, vendégeket. 
 A képviselőtestület soros nyílt ülését 900 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 
képviselőtestület a jelenlevő 14 fővel határozatképes.  
 
Ezután javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Rigó László és Bódai Gábor személyében, 
akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. Szavazásra teszi fel Rigó László jegyzőkönyv 
hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal a 
javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Bódai Gábor jegyzőkönyv hitelesítőnek történő 
megválasztását. A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.  
 
Juhász János: Március elsején történt egy tragikus esemény, Őri Gyula képviselőtársunk 
elhunyt, mindenki úgy emlékezhet rá, mint, akit mindenki szeretett, és akit mindenki becsült, 
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aki mindannyiunknak hiányzik. Azt kérem mindenkitől, egyperces néma felállással adózzunk 
az Ő emlékének. 

A Képviselőtestület tagjai és a jelenlévők 1 perces néma felállással tették tiszteletüket. 
 

A polgármester a meghívóban szereplő napirend módosítását javasolja, a 2-es napirendi pont 
levételét a napirendről, mert Dr. Ozsváth Zsolt kapitányság vezető kérte, hogy áprilisi 
hónapban szíveskedjünk ezt a beszámolót meghallgatni, mivel bizonyos statisztikai jellegű 
dolgok miatt nem tudták produkálni mostanra. 
 
A polgármester a meghívóban szereplő 16-os, Bejelentések napirendi pont bővítését javasolja 
a következő témák megtárgyalásával: 
 
16/1. Megállapodás, - 16/2. A 9/2010. (I. 19.) Kth. számú határozat módosítása, - 16/3. HETI 
2002 Kft kérelme,- 16/4. Sáregres Község Településrendezési Eszközei részleges 
módosításának előzetes véleményezése, valamint zárt ülés 4.) Önkormányzat halottjává 
nyilvánítás. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a napirend módosítására vonatkozó javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
40/2010. (III. 9.) Kth.sz. határozat 
 
A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nyílt ülés 2.) 
„Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről” című napirendi pontot 
leveszi 2010. március 9-i ülés napirendjéről. Egyúttal felveszi a 2010. 
áprilisi képviselőtestületi ülés napirendjére. 
   
16.) Bejelentések, interpellációk c. napirendet kibővíti az alábbi témák 
tárgyalásával: 
 

   16/1.)    Megállapodás. 
 
   16/2.)    A 9/2010. (I. 19.) Kth. számú határozat módosítása.  
       Előadó: polgármester 
 
   16/3.)     HETI 2002 Kft. kérelme. 
       Előadó:  polgármester 
 
   16/4.)   Sáregres Község Településrendezési Eszközei részleges         
     módosításának előzetes véleményezése. 
     Előadó: polgármester 
 
  Zárt ülés: 
 

   4.)         Önkormányzat halottjává nyilvánítás 
          Előadó: polgármester 
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Utasítja a polgármestert, hogy a 2010. áprilisi képviselőtestületi ülés 
napirendi pontjai közé a „Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről” címmel a 
Városi Rendőrkapitányság beszámolóját vegye fel. 
 
Határidő: azonnal ill. 2010. április 
Felelős:   polgármester 
 

Napirend: 
 

1.)  Tájékoztató Sárbogárd város és körzete 2009. évi munkaerő-piaci 
helyzetéről. 
Előadó:  Simon Miklós kirendeltség-vezető  

 
3.)  Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának 

elfogadása. 
Előadó:  CISB elnök 

 
4.)      Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése. 

Előadó: jegyző 
 
5.)  Intézmények alapító okiratának módosítása. 

Előadó:  jegyző 
 
6.)  A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ-ének, továbbá a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység Szakmai Programjának 
módosítása. 
(SZMSZ megtekinthető a honlapon, az ESZB elnöknél, Hatósági 
osztály vezetőjénél). 
Előadó: polgármester 
 

7. Az ÁMK Sárszentmiklós Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása. 
Előadó:  jegyző 

 
8. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: jegyző 

 
9. Egyes rendeletek módosítása. 

Előadó: jegyző 
 
10. Távhőszolgáltatásra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 

döntés. 
Előadó: polgármester 

 
11.)  Éves közbeszerzési terv elfogadása. 

Előadó:  jegyző 
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12.)  Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének elkészítése 
Előadó:  jegyző 

 
13.) Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék 

alakulásáról. 
Előadó:  jegyző 

 
14.)     Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadók:  végrehajtásért felelősök 
 
15.)  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intéz-

kedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.  
 
16.)  Bejelentések, interpellációk  
 

   16/1. Megállapodás. 
 
   16/2. A 9/2010. (I. 19.) Kth. számú határozat módosítása.  
    Előadó: polgármester 
 
   16/3. HETI 2002 Kft. kérelme. 
    Előadó:  polgármester 
 
   16/4. Sáregres Község Településrendezési Eszközei részleges módosításának 
   előzetes véleményezése. 
   Előadó: polgármester 
Zárt ülés: 
 

1.) Választási szerv megválasztása. 
Előadó:  jegyző 

 
2.)  Az ”Év Polgárőre” kitüntetés 2010. évi adományozása. 

Előadó: ÜJB elnök 
 
3.)  Fellebbezés adósságkezelés ügyében 

Előadó:  ESZB elnök 
 

4.) Önkormányzat halottjává nyilvánítás 
 Előadó: polgármester 
 
5.) Bejelentések 

A képviselőtestület rátér a 
 nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalására. 

 
 1.) Tájékoztató Sárbogárd város és körzete 2009. évi munkaerő-piaci 
  helyzetéről. 
  Előadó: Simon Miklós kirendeltség-vezető 
 
Simon Miklós: A tájékoztatóval kapcsolatban nincs szóbeli kiegészítésem. Ha kérdés lesz, 
szívesen, részletesen válaszolok. 
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Juhász János: Annyit szeretnék megjegyezni, hogy mindig azt kapjuk, nagyon magas a 
munkanélküliségi ráta, látható, hogy a körzet munkanélküliségi rátája a tavalyi év végén 20 % 
volt, Sárbogárd városé 10,93 %. Az országos átlag is ugyanezen a szinten van. Elérte az 
ország, azt, ami már nálunk jó ideje megvolt, de akkor is 11 % alatti a rátája a városnak. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő tájékoztató elfogadását. 
 
A Képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
41/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 
„Tájékoztató Sárbogárd város és körzete 2009. évi munkaerő-piaci 
helyzetéről ” című anyagot, az abban foglaltakat elfogadta. 
Megköszöni a Munkaügyi Központ- Kirendeltség beszámolóját. 
 
3.)  Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának 

elfogadása. 
Előadó:  CISB elnök 
 

Nedoba Károly ismerteti a CISB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 

Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
 A Képviselőtestület 11 igen 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
42/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett időpontjának és 
programjának elfogadása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 
18-19-20. között megrendezésre kerülő Sárbogárdi Napok alábbi 
programtervét elfogadja: 

XIX. Sárbogárdi Napok programjának tervezete 
 

2010. június 18-19-20. 
 

Programok az Ifjúsági parkban: 
 
Június 18. péntek 
 
20.00 óra:  Mulatós est a sörsátorban. 
                  Fellépnek: A Sógorok, A két zsivány, Kaczor Feri, Márió 
                  Táncmulatság az EFKA zenekarral 
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Június 19. szombat 
 

10.00 óra  Főzőverseny 
   Borkóstoló, a Sárszentmiklósi Egyesület Borbarát  
   Kör szervezésében 
                 Ómagyar hagyományőrzők bemutatkozása: Jurta, 
   honfoglalás kori  kiállítás, 
                Korhű viseletek, harci eszközök. 
                Magyar Királyi kardforgatók Rendje – Honvéd  
   Szondi György SE hagyományőrző bemutatója 

 
13.30  óra   Főzőverseny bírálata, majd  eredményhirdetése a  
   sörsátorban 
15.00  óra   Hip-hop táncbemutató No Comment Group 
16.00  óra    Irigy Hónaljmirigy 
18.00  óra   Old Boys koncert 
20.00  óra  Fúvós muzsika a sörsátorban. Játszik a Sárbogárdi  
   Fúvós Zenekar 
21.45  óra  Neoton koncert 
23.30  óra        Sárga Taxi rock and roll party a sörsátorban 

 
Június 20. vasárnap 
 
12.00 óra    Közös  ebéd a sörsátorban 
13.00 óra  „Jó ebédhez szól a nóta” 
    Testvértelepülés bemutatkozása 
                  Amatőr előadók programjai (tánc, hastánc stb. 
   szervezés alatt) 
17.00 óra   Los Andinos vagy Coco Loco koncert  ( szervezés  
   alatt ) 
20.00 óra    Fenyő Miklós koncertje 
22.00 óra  Tűzijáték zenével 

 
Kísérő programok: 
Asztalitenisz torna a Szent István Általános Iskola tornatermében 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a programokra az előadókkal a 
szerződést kösse meg. 
Utasítja a Civil Kapcsolatok, Ifjúsági és Sport Bizottságát, hogy a 
Sárbogárdi Napok rendezvényszervezését a technikai részletekig 
végezze el a tömegrendezvények szabályai szerint 
 
Határidő: folyamatos  
       illetve  június 18-19-20. 
Felelős:  szerződésekért: polgármester 
               rendezvényszervezésért: CISB   
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4.)      Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése. 
Előadó: jegyző 
 

Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 

Varga László ismerteti az OKB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
 A Képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
43/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni 
a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő pályázatán. 
 

 Pályázott összeg Biztosított önrész Összesen 
Sárszentmiklósi Könyvtár és Klub 360.000 Ft 40.000 Ft 400.000 Ft 
József Attila Művelődési Központ 914.400 Ft 101.600 Ft 1.016.000 Ft 
Sárhatvanért Egyesület 270.000 Ft 30.000 Ft 300.000 Ft 
Rétszilasért Egyesület 270.000 Ft 30.000 Ft 300.000 Ft 
Összefogás Pusztaegres Jövőjéért Egyesület 315.000 Ft 35.000 Ft 350.000 Ft 
Önkormányzat által pályázott összeg összesen: 2.129.400 Ft 236.600 Ft 2.366.000 Ft 

 
Az önrész a pályázott összeg elnyerése esetén használható fel, 
részbeni nyertesség esetén arányosan csökkentendő és csupán 
valamely pályázott eszközre használható fel. 

A támogatás-igénylés alapjául szolgáló saját forrást a 2010. évi 
költségvetés Polgármesteri Hivatal egyéb készletbeszerzés az 
érdekeltségnövelő pályázati önrész keret terhére biztosítja. 
 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt és a 
működtetőket tájékoztassa, és a pályázatot a szükséges mellékletekkel 
határidőre nyújtsa be a MÁK Fejér Megyei Területi Igazgatóságára. 

Nyertesség esetén az előirányzat felhasználásáról intézkedjen. 

 
Határidő március 25. 

Felelős: jegyző 
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5.)  Intézmények alapító okiratának módosítása. 
Előadó:  jegyző 

 
Bártfai Antal 910 órakor megérkezett, 

 a további munkában 15 képviselő vesz részt 
 

Varga László ismerteti az OKB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, a Központi 
Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának 
módosítását. 
 
Juhász János: Hantos a mai napon tárgyalja és hoz egyetértő határozatot, várjuk faxon. 
 
 A Képviselőtestület 14 igen (egy fő nem vett részt a szavazásban) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
44/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Központi 
Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
– székhelye: 7000 Sárbogárd, József A. u.14. – 92/2007. (III.26.) Kth. 
sz. határozattal jóváhagyott, a 164/2007. (V.11.) Kth. sz. határozattal, 
a 221/2007. (VIII.10.) Kth. sz. határozattal, a 335/2007. (XI.29.) Kth. 
sz. határozattal, a 83/2008. (IV.11.) Kth. sz. határozattal, a 111/2009. 
(V.12.) Kth.sz. határozattal, valamint a 137/2009. (VI.09.) Kth.sz. 
határozattal és a 294/2009. (XII.08.) Kth.sz. határozattal módosított 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a 2010. január 
1-től alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok 
szövegrészben az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
 
890441 Közcélú foglalkoztatás 

Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának 
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a Magyar 
Államkincstárnál 8 napon belül kezdeményezze. 

 
Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat honlapon történő közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő:2010. március 17. 
Felelős: polgármester 
 
Utasítja az intézményvezetőt, hogy az SZMSZ módosítását készítse el 
és 2010. április 20-ig a polgármester részére küldje meg. 
 
Határidő: 2010. április 20. 
Felelős: intézményvezető  



 9 

 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az 
Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását. 
 
 A Képviselőtestület 14 igen (egy fő nem vett részt a szavazásban) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
45/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Általános 
Művelődési Központ - székhelye: 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 
171-173. – 206/2007.(VI.25.) Kth. számú határozattal jóváhagyott, a 
219/2007. (VIII. 10.) Kth. sz. határozattal, a 344/2007. (XII. 14.) Kth. 
sz. határozattal, a 84/2008. (IV.11.) Kth. sz. határozattal, a 
50/2009.(III.10.) Kth. sz. határozattal, a 112/2009. (V. 12.) Kth.sz. 
határozattal, valamint a 138/2009. (VI.09.) Kth.sz. határozattal és a 
293/2009. (XII. 18.) Kth.sz. határozattal módosított alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pontja a 2010. 
január 1-től alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok 
szövegrészben az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 
 
8560992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
890441 Közcélú foglalkoztatás 

Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának 
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a Magyar 
Államkincstárnál 8 napon belül kezdeményezze. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat honlapon történő közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő:2010. március 17. 
Felelős: polgármester 
 
Utasítja az intézményvezetőt, hogy az SZMSZ módosítását készítse el 
és 2010. április 20-ig a polgármester részére küldje meg. 
 
Határidő: 2010. április 20. 
Felelős: intézményvezető  

 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, a Madarász 
József Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását. 
 
 A Képviselőtestület 14 igen (egy fő nem vett részt a szavazásban) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
46/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Madarász 
József Városi Könyvtár -székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre utca 
105. – 198/2002(V.9.) Kth. számú határozattal jóváhagyott, a 
381/2004.(XII.12.) Kth. számú határozattal, a 81/2008.(IV.11.) Kth. 
sz. határozattal, a 115/2009. (V.12.) Kth.sz. határozattal, a 
139/2009.(VI.09.) Kth.sz. határozattal, továbbá a 292/2009. (XII.08.) 
Kth.sz. határozattal módosított alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
6. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a 2010. január 
1-től alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok 
szövegrészben az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
 
890441 Közcélú foglalkoztatás 

Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának 
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a Magyar 
Államkincstárnál 8 napon belül kezdeményezze. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat honlapon történő közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határidő:2010.március 17. 
Felelős: polgármester 
 
Utasítja az intézményvezetőt, hogy az SZMSZ módosítását készítse el 
és 2010. április 20-ig a polgármester részére küldje meg. 
 
Határidő: 2010. április 20. 
Felelős: intézményvezető  
 

Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az 
Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítását. 
 
 A Képviselőtestület 14 igen (egy fő nem vett részt a szavazásban) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
47/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Egyesített 
Szociális Intézmény-székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. – a 
220/2007.(VIII. 10.) Kth. számú határozattal jóváhagyott, a 
336/2007.(XI.29.) Kth. számú határozattal, a 85/2008.(IV.11.) Kth. sz. 
határozattal, a 114/2009. (V. 12.) Kth.sz. határozattal, a 
141/2009.(VI.09.) Kth.sz. határozattal módosított alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
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6. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a 2010. január 
1-től alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok 
szövegrészben az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
 
890441 Közcélú foglalkoztatás 

Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának 
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a Magyar 
Államkincstárnál 8 napon belül kezdeményezze. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat honlapon történő közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő:2010.március 17. 
Felelős: polgármester 
 
Utasítja az intézményvezetőt, hogy az SZMSZ módosítását készítse el 
és 2010. április 20-ig a polgármester részére küldje meg. 
 
Határidő: 2010. április 20. 
Felelős: intézményvezető  
 

Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, a Városi 
Bölcsőde alapító okiratának módosítását. 
 
 A Képviselőtestület 14 igen (egy fő nem vett részt a szavazásban) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
48/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Városi 
Bölcsőde-székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady E.u. 126. – a 
198/2002.(V.9.) Kth. számú határozattal jóváhagyott, a 
198/2005.(VIII.12.) Kth. számú határozattal, a 201/2007.(VI.25.) Kth. 
sz. határozattal, a 80/2008. (IV.11.) Kth.sz. határozattal, a 116/2009. 
(V.12.) Kth. sz. határozattal, valamint a 142/2009.(VI.09.) Kth.sz. 
határozattal módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

6. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a 2010. január 
1-től alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok 
szövegrészben az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
 
890441 Közcélú foglalkoztatás 

 
Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának 
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a Magyar 
Államkincstárnál 8 napon belül kezdeményezze. 
Határidő: 2010.március 17. 
Felelős: polgármester 
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Utasítja az intézményvezetőt, hogy az SZMSZ módosítását készítse el 
és 2010. április 20-ig a polgármester részére küldje meg. 

 
Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat honlapon történő közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2010. április 20. 
Felelős:  intézményvezető  

 
6.)  A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ-ének, továbbá a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység Szakmai Programjának 
módosítása. 
(SZMSZ megtekinthető a honlapon, az ESZB elnöknél, Hatósági 
osztály vezetőjénél). 
Előadó: polgármester 
 

Szakács Benőné ismerteti az ESZB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János: Az egyeztetési, véleményezési anyagok csatolva vannak.  
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
 A Képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
49/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, továbbá a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény egység Szakmai 
programjának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Sárbogárd Város, Hantos és Nagylók községek 
általi, közös igazgatású, Központi Általános Iskola, Óvoda, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (7000 Sárbogárd, József 
Attila u. 14.) Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Önálló Szakmai Egységének 
Szakmai Programját jóváhagyja. 
 
1./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a helyettes 
szülői hálózatra a működési engedély iránti kérelmet nyújtsa be 
 
Határidő: 2010. április 01. 
Felelős: polgármester 
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2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az 
intézményvezetőt tájékoztassa, egyben küldje meg részére a 
záradékolt Szervezeti és Működési Szabályzatot és Szakmai 
Programot. 
 
Határidő: 2010. március 16.  
Felelős:    jegyző  
 
7.)     Az ÁMK Sárszentmiklós Szervezeti és Működési Szabályzatának 
     módosítása. 

Előadó:  jegyző 
 

Varga László ismerteti az OKB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János: A jóváhagyáshoz szükséges egyeztetések anyaga a mellékletben csatolva. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
 A Képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
50/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Az 
ÁMK Sárszentmiklós  Szervezeti és Működési Szabályzatának  
módosítása tárgyú előterjesztést és az  alábbi határozatot hozta: 
 
Az Általános Művelődési Központ  Sárszentmiklós- 7003 Sárbogárd, 
Köztársaság út 171-173.- közintézménye 

Szervezeti és Működési Szabályzata következő módosításait 
jóváhagyja: 
 
2. Az ÁMK tevékenységi köre és annak forrásai, feladatmutatók 
cím alatt 
 
Az ÁMK különböző alaptevékenységeinek ellátása a szervezeti és 
szakmai tekintetben önálló, egymással együttműködő és 
tevékenységüket összehangoló intézményegységek működésében 
valósul meg. 
   Az intézmény alaptevékenységeit a Kt. törvény (1993/LXXIX) 
óvodáról szóló 24.§-a , az általános iskoláról szóló 26.§-a, a többcélú 
intézményekről szóló 33.§-a, a  tanórán kívüli foglalkozásokról szóló 
53.§ -a és a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről-
oktatásáról szóló 30.§-a alapján látja el. A 121.§ 29. pontja szerint a 
következő fogyatékossággal rendelkező gyermekek, tanulók 
nevelését, oktatását végzi a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
a.) Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
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megismerő funkciók  vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd 
b.)  A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
 
A 2.1.1  Alaptevékenységek és feladatmutatók (2010.január 1-től): 
pontban 
923112-7 Közművelődési könyvtári tevékenység helyett 910123 
Könyvtári szolgáltatások szövegrészt javaslom beépíteni. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézményvezetőt. 
Utasítja az intézményvezetőt, hogy a szabályzatok egységes 
szerkezetbe történő szerkesztését végezze el. 
 
Határidő:     értesítésre:       március 24. 
                    szerkesztésre:   április  1. 
                   
Felelős:  jegyző 
              intézményvezető 
 
8.)  Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló   
  9/2009.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 Előadó: jegyző 
 

Varga László ismerteti az OKB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Nedoba Károly ismerteti a CISB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Sinka Attila ismerteti az PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Dr. Szabadkai Tamás ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Szakács Benőné ismerteti a ESZB javaslatát (jkv-hez csatolva). 

 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelet módosítás elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Képviselőtestületének 

13/2010. (III. 9.) Önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 
9/2009. (II.19.) Önkormányzati rendeletének módosításáról 
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  9.) Egyes rendeletek módosítása. 
Előadó: jegyző 
 

Dr. Szabadkai Tamás ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 

Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelet módosítás elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

 
14/2010. (III. 9.) Önkormányzati rendelete 

Egyes rendeletek módosításáról 
 

 10.) Távhőszolgáltatásra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről döntés. 
Előadó: polgármester 
 

Juhász János: Az összeférhetetlenséget dokumentálni szükséges, aki nem adta le most tegye 
meg. 
 
Varga István: Kérném a képviselőket az összeférhetetlenségi, titoktartási nyilatkozatot aláírni. 
Varga István összeszedte az aláírt nyilatkozatokat. 
 

Gábris István 916 órakor elhagyta a termet, 
 a további munkában 14 képviselő vesz részt. 

 
Juhász János: Röviden csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy nagyon hosszú 
folyamatnak vagyunk a végén, amikor végre eredményt lehet hirdetni. A képviselőtestületnek 
végül is csak jelképes, tudomásulvételi feladata van, a számok is egyértelműen jelzik azt, 
hogy ki a nyertes toronymagasan. 
 
Sinka Attila ismerteti az PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
 A Képviselőtestület 13 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
51/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
„Távhőszolgáltatásra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 
döntés” tárgyú előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a „Sárbogárd közigazgatási területén távhő- és 
melegvíz-szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
Bírálóbizottság javaslatát elfogadja. 
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A képviselőtestület Bírálóbizottság értékelése alapján készített 
összegzést jóváhagyja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy eljárás eredményét 2010. március 12-én 
10.00 órakor tartandó eredményhirdetésen hirdesse ki, az ajánlattevők 
részére ezt követően összegezést  küldje meg, valamint 2010. március 
22.-i szerződéskötési időpontban a tárgyi munkára a szerződést az 
Cothec Energetikai Üzemeltető Kft (9021 Győr, Aradi vértanúk u. 
18.) ajánlattevővel kösse meg. 
 
 
Határidő: Eredményhirdetés: 2010. március 12. 
      Szerződéskötés: 2010. március 22. 
Felelős:  polgármester 
 

Gábris István 917 órakor visszajött a terembe, 
 a további munkában 15 képviselő vesz részt. 

 
11.)  Éves közbeszerzési terv elfogadása. 

Előadó:  jegyző 
 

Sinka Attila ismerteti az PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 

Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
 A Képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
52/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és Sárbogárd Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi közbeszerzési 
tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a terv honlapon történő közzétételéről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: április 15. 
Felelős: polgármester 
 
12.)  Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének elkészítése 

Előadó:  jegyző 
 

Sinka Attila ismerteti az PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 

Juhász János: Azt a 3 millió forintot, amit erre a célra terveztünk, kell felosztani a feladatokra. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 



 17 

 A Képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
53/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Útfelújítási és 
útkarbantartási munkák ütemterve” tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és a legszükségesebb balesetveszély elhárítási, állagmegóvási 
munkákat  az alábbiak szerint határozza meg: 

 
- Kresz táblák cseréje:                                                       400 000 Ft  
- Aszfaltos utak kátyúzása felmérés alapján:                  1 100 000 Ft 
- Makadám utak tavaszi időszakra szóló egyszeri, minden utcára 
kiterjedő javítása, kőanyag beszerzés, szállítás Sárbogárdra és helyi 
kiszállítás közmunkás rakodással:                                  1 000 000 Ft                         

- Járdák üzemeltetése, karbantartása:                                500 000 Ft              
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a meghatározott feladat nemek 
között szükség esetén átcsoportosítást végezzen. 

Utasítja a polgármestert, hogy kőzúzalékra, valamint annak 
leszállítására, az aszfaltos kátyúzásra  az árajánlatokat kérje be, a 
legkedvezőbb ajánlatok kiválasztása után a munkák megrendeléséről 
gondoskodjon.  A vizes makadám utak kátyúzását március hónapban 
kezdje meg, a munkálatokat közmunkásokkal végeztesse el. Az 
aszfaltos utak kátyúzását a balesetveszélyes kátyúk kivételével július-
augusztus hónapban végeztesse el. 

 
Határidő: Vizes makadám utak kátyúzására 2010 március, aszfaltos 
utak esetében balesetveszélyes kátyúk megszüntetésére az észlelést 
követően azonnal, egyéb kátyúzásra július-augusztus hónap. 

Felelős: polgármester 
 
13.) Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék 

alakulásáról. 
Előadó:  jegyző 
 

Sinka Attila ismerteti az PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő tájékoztató elfogadását. 
 
A Képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
54/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 
„Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék 
alakulásáról ” című anyagot, az abban foglaltakat elfogadta. 
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14.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

  Előadók:  végrehajtásért felelősök 
 

Dr. Szabadkai Tamás ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a Hatósági osztályvezető jelentésének elfogadását. 
A képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a Pályázati és közbeszerzési referens jelentésének 
elfogadását. 
A képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Juhász János szavazásra teszi fel a Műszaki osztályvezető jelentésének elfogadását. 
A képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a Gazdasági osztályvezető jelentésének elfogadását. 
A képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a Szakreferens jelentésének elfogadását. 
A képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az Alpolgármester jelentésének elfogadását. 
A képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
A rész-szavazatok alapján a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
55/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Jelentés a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” c. napirendet 
megtárgyalta és az alpolgármester, szakreferens, műszaki 
osztályvezető, pályázati és közbeszerzési referens, gazdasági 
osztályvezető, valamint a hatósági osztályvezető, jelentését elfogadta. 
 

 
15.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

 intézkedésekről. 
 

Juhász János polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet az alábbiak szerint: 
 

- CISB elnökével együtt megbeszéléseket folytattunk a Lovas Egyesület  vezetőivel, 
 az idei évi fogathajtó verseny rendezésével kapcsolatosan, 
- Távhő- közbeszerzési eljárás éppen aktuális fordulóján, majd a végső ajánlatok
 felbontásánál részt vettem, 
- Mezőszilason, Kistérségi Társulási ülésen voltam, 
- Építési hatósági előadói pályázat pályázójával folytatott beszélgetésen vettem részt, 
- Varga Gábor cecei polgármester és egyben a Fidesz-KDNP országgyűlési
 képviselőjelöltje által kezdeményezett polgármesteri megbeszélésen voltam
 Rétimajorban, 
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- Részt vettem Mészöly Géza Általános Iskola alapítványi bálján, 
- Rendkívüli Kistérségi Társulási ülésen vettem részt Sárbogárdon, 
- Részt vettem a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évértékelő, feladatszabó
 értekezletén, 
- 25 éves Kossuth Zsuzsanna Szakiskola szakmai értekezletének jó részén jelen voltam, 
- A Miklósi ÁMK alapítványi bálján is voltam, 
- Közigazgatási eljáráshoz kötődő törvényességi vizsgálat kapcsán, ügyészi
 meghallgatáson voltam, 
- Tompa Mihály utcai felújított rendelő átadásán részt vettem, 
- Rendelőintézet felújításához kötődően valamennyi érintett bevonásával két ízben is
 tárgyaltunk, bővebben a bejelentéseknél szeretném elmondani, 
- Galambász bálon vettem részt, 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz, pályázaton elnyert 1,9 milliós 
 támogatási megállapodást írtam alá Budapesten,  
- Szintén Budapesten Közjegyzői okiratba foglaltan a MAG Zrt, Bereczk Imre és az
 Önkormányzat hármas megállapodását írtam alá. Bereczk úrnak értékesítette a volt
 szovjet ingatlant tulajdonosként az önkormányzat, mivel a tulajdonosváltás még
 mindig nincs bejegyezve, a hozzájárulásunk kellett, hogy arra a támogatás – jelzálog
 formájában bejegyezhető legyen. 
- Rendőrkapitány úr kinevezése miatt szükségessé vált rendkívüli testületi ülésen részt
 vettem, 
- ÜJB és ESZB üléseinek kivételével a többi bizottsági ülésen részt vettem, 
- Közbiztonsági fórumon vettem részt, 
- Megyei Rendőrfőkapitány úr részvételével zajlott a Sárbogárdi Rendőrkapitányságra
 vonatkozó, évértékelő feladatszabó értekezleten részt vettem. 
 
Rigó László: A polgármester megbízásából a Városi Polgárőrség taggyűlésén vettem részt. 
 

16.) Bejelentések, interpellációk  
 

   16/1.)  Megállapodás. 
 
Juhász János: Varga Gábor, aki itt ül a teremben, február 12-én Rétimajorban, 
kezdeményezett egy polgármesteri találkozót a 6. számú választókerület 24 polgármesterének 
küldött meghívást, abból 15-16 polgármester elfogadta az invitálást. Az vetődött fel Kossa 
Lajos úr részéről, hogy ne csak megbeszéléseket folytassunk és ne csak ötleteljünk, hanem 
valami írásos formát is adjunk a felkínált együttműködési lehetőségnek, amit a képviselőjelölt 
minden érintett önkormányzat képviselőtestületéhez eljuttatott. Ez a megállapodási javaslat itt 
van előttünk, látszik belőle, hogy az önkormányzat, amennyiben a megállapodásra igent 
mond, június 30-ig a helyi közösség szempontjából legfontosabb teendőkről, fejlesztésekről, 
azokat fontossági sorrendben állítva, testületi határozatban dönt, Varga Gábor úr vállalja, 
természetesen, akkor tudja vállalni, ha a parlamentbe bejut, Szeptember 30-ig a szükséges 
egyeztetéseket lefolytatva összeállítja a közös cselekvési tervet, amely meghatározza a 
szerződő felek teendőit. Varga úr szintén vállalja, hogy valamennyi együttműködő 
településvezetővel, szükség szerint, de legalább negyedévente, a képviselőtestületekkel 
szükség szerint, de legalább évente egyszer áttekintve értékeli, hogy hogyan halad a 
megvalósítása a megállapodás kapcsán összeállított fejlesztésekről. A választási ciklus végén, 
felek közösen értékelik a jelen szerződésben és a cselekvési tervben foglalt célok 
megvalósulását, és megnézik, hogy abban vállalt kötelezettségeik hogyan teljesültek és 
milyen eredményes volt a közös munka.  
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Juhász János szavazásra teszi fel a megállapodás elfogadását 
 
 A Képviselőtestület 13 igen 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
56/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 
„Megállapodás ” című anyagot, az abban foglaltakat elfogadta. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás végrehajtása érdekében 
a képviselőtestület 2010. májusi ülésére készítsen előterjesztést a 
város fejlődése szempontjából lényegesnek ítélt fejlesztésekről. 
A képviselőjelölt megválasztása esetén az éves munkaterv 
összeállításakor a meghatározott fejlesztések érdekében tett munkáról 
szóló beszámolót építse be a napirendek közé. 
 
Határidő: 2010. május ill. 2010. november 
Felelős: polgármester 

 
   16/2.)    A 9/2010. (I. 19.) Kth. számú határozat módosítása.  
       Előadó: polgármester 
 
Juhász János: A József Attila utcai, jelenlegi orvosi rendelő, ami megürül, ahhoz kötődően 
korábban döntött a lakássá történő átalakításról a képviselőtestület. A bérbevevő Somogyvári 
doktornőnek lenne egy kérése, ami annyi, hogy ne két szoba, hanem egy szoba plusz két fél 
szoba kerüljön kialakításra, erről szól a javaslat. 
 
Sinka Attila ismerteti az PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Etelvári Zoltán: Ehhez van már kalkuláció, hogy mibe fog kerülni nekünk ez az átalakítás?  
 
Juhász János: Azt nem tudjuk, a terv alapján kerül kivitelezésre. Végső soron, nekünk kerül 
majd valamibe, Ő előlegezi valamennyi költségét az átalakításnak. Azért azt meg kell hagyni, 
hogy az ne legyen illuzórikusan nagy volumenű, és akkor azokat a költségeket, amiket Ő ki 
fog fizetni, úgymond lelakja a bérleti díj 75 %-os mértékéig. Azt nem akarjuk, hogy extrém 
módosítások legyenek, és olyan beruházások, amelyet hatvan évig kelljen érvényesíteni. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat módosítását. 
 
 A Képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
57/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város  Önkormányzat Képviselőtestülete A 9/2010. (I. 19.) 
Kth. számú határozat módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.  
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A 9/2010. (I. 19.) Kth. számú határozat 1.) számú bekezdését az 
alábbiak szerint módosítja:  
     
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd, 
József Attila u. 17//a. szám alatti 511/A/1 hrsz-ú orvosi rendelő 
lakássá történő átalakítása és a bérlő kijelölés tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és úgy  határoz, hogy  az orvosi  rendelőt  piaci  alapú  
bérlakássá  
átalakítja. Az átalakítással egy szobát, két félszobát, 
gardróbot,nappalit, konyhát, előteret, fürdőszobát és WC-t alakít ki.  
 
A határozat többi pontja változatlan marad.    
A módosított határozat a 9/2010. (I. 19.) Kth. számú határozattal 
együtt érvényes. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a módosításról Dr. Somogyvári Katalint 
értesítse. 
 
Határidő:   kiértesítésre  azonnal 
Felelős:     polgármester   

 
 
   16/3.)  HETI 2002 Kft. kérelme. 
    Előadó:  polgármester 
 
Juhász János: Az előterjesztés arról szól, látszik a levél, ami itt van mögötte, és ennél a 
napirendnél egy újabb levélből is idézek. A köztünk létrejött közszolgáltatási szerződés 1. 
pontja alapján szeretnék kérni, hogy 1.000.000,-Ft-os átmeneti, pénzbeli támogatásban 
részesítsük Őket. Az előterjesztés aláírója én vagyok, a határozati javaslat egyértelműen arról 
szól, hogy átmeneti jelleggel sem tudjuk a kért támogatásban részesíteni, sem a költségvetési 
helyzet, ami elég feszes, nem teszi lehetővé, de az sem, hogy még túl rövid a partnerekkel, az 
új tulajdonosokkal az ismeretség. A határozati javaslat nemleges. 
 
Sinka Attila ismerteti az PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János: Azóta érkezett egy újabb levél, szintén a helyi tömegközlekedést érintő 
problémákról írnak, illetve a menetrendet időlegesen módosítani szeretnék. Ugye tudja 
mindenki, hogy a menetrendet a jegyző hagyja jóvá, a képviselőtestület az felhatalmazott a 
megállapodás megkötésére, az együttműködésre, a közszolgáltatási szerződés aláírására, de a 
menetrend jegyzői feladatkör. Ők azt szeretnék, ha a 4-es járat megszűnne és az 1-es, 2-es, 3-
as járatból pedig az 1-esből, a hat járatból csak négy menne, a 2-es járatnál, ha jól látom a 
hatból, négy menne, a 3-as járatnál a hétből három menne csak, a kislóki járat megszűnne. Ezt 
tudják vállalni abban az átmenetinek tartott időszakban, amíg az APEH vizsgálat le nem 
zajlik, hiszen addig pénzt, fogyasztói árkiegészítést nem folyósítanak feléjük. Amikor nemmel 
szavazunk, tudjuk, hogy most átmeneti problémák vannak, ha állandósulnak, akkor a 
képviselőtestületnek el kell gondolkozni azon, hogy partnert váltson, mert egy ekkora, pláne 
ilyen széttagolt város nem maradhat tömegközlekedés nélkül. 
 
Etelvári Zoltán: Én, mint a szakmában dolgozó, jogosnak tartanám ezt a kérést, de mégsem 
lehet jogos, mert ezek a problémák az egész országban vannak, akkor mindenki jöhetne ide, 
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hogy neki is segítsünk. Nem véletlenül lett eladva ez a cég, mert, aki a közlekedéssel 
foglalkozik, az tudja, hogy 8-10 évvel ezelőtti árakkal dolgozunk. Azóta mennyit emelkedett 
az üzemanyag, különböző közterhek, ezekkel a mostani árakkal nem lehet kitermelni, de azt is 
tudomásul kell venni, hogy, aki ebben a szakmában foglalkozik, akkor bizony váltani kell. Az 
öreg elavult Ikaruszok, amiket nem tudom, honnét szereztek, sokkal több a ráfordítása, az 
üzemanyag felhasználása, a javítása, mint esetleg a sokkal kisebb befogadóképességű, 15-20 
főt befogadó, kisköbcentis buszoknak, amiknek az Ikarusznál vásárolt egy gumi árából fenn 
tudom tartani a kisbuszt. Volt szerencsém Párizsban járni és láttam ott buszokat, ahol volt 8-
10 ülőhely, a többi kapaszkodó. Ezeknek a fenntartása lényegesen olcsóbb, legyen ez a 
biztosítása, súlyadója, üzemanyag, javítása. Sajnálom ezt a céget, mert nagyon sok cég be fog 
bukni, az üzemanyagárak mellett. Az előrejelzések szerint még 350,-Ft-ig is elmennek az 
üzemanyagárak. Tudomásul kell venni mindenkinek, hogy más módon kell megoldani, és 
nem mástól kell kérni a segítséget. Úgy gondolom, nem vagyunk mi egy bank, ahogy a 
polgármester úr is mondta, elég feszített a költségvetésünk. Próbálja meg ez a cég megoldani 
másutt, gondolom, hiteleket fel lehet venni, és majd, ha rendeződik a dolga, akkor visszafizeti. 
Amit ír nekünk, hogy majd, ha rendeződik, akkor visszafizeti, és, ha nem? Akkor mi van? 
Viszont, ha a banktól felvesz, akkor majd a bank behajtja rajta, mi meg nem tudjuk. Még 
egyszer mondom, egyet értve a kollégákkal, de sajnos én nem tudom ezt megszavazni… 
 
Juhász János: Szavazzuk meg, ami a határozatban van, mert az van, hogy nem adunk kölcsön. 
 
 
Etelvári Zoltán: Azt nem tudom megszavazni, hogy 1.000.000,-Ft-ot adjunk… 
 
Juhász János: Azt nem is kérte senki, én azt kértem, hogy azt szavazd meg, hogy ne adjunk. 
 
Etelvári Zoltán: Azt nem értem, miért tőlünk kérik. Beszélgettük az ÜJB ülésen, mondtam a 
jegyzőasszonynak, akkor én is kérek, mikor én is voltam bajban… 
 
Juhász János: De te nem kérhetsz, veled nem állunk szerződésben. Ő szerződésben áll és 
hiába kér, akkor képzeld el magadat, Te hogyan kaphatnál. 
 
Etelvári Zoltán: Engem már maga a kérés is meglep, adjatok, vettem egy céget, nem jól 
mértem fel a cég működését, nem tudtam, hogy a fuvarozás mostanában csődben van, nem 
baj, majd kisegítenek bennünket.  
 
Juhász János: Azt, hogy most nemet mondunk, egyértelmű, azt tartalmazza a határozati 
javaslat. Ha tovább bonyolódik a helyzet, ha tovább tart az APEH vizsgálat, meg, ha utána 
nem lesz fizetőképes, és  likviditási problémái lesznek, lehet, hogy visszakerül a testülethez és 
új partner után kell nézni. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
 A Képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
58/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „HETI 
2002 Kft kérelme” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozza: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzata a Közszolgáltatási Szerződés 8.4. 
pontjában foglalt       1 millió Ft összegű támogatásban még átmeneti 
jelleggel sem tudja részesíteni a HETI 2002 Kft-t, mivel a város 2010. 
évi költségvetése a támogatás kifizetését nem teszi lehetővé. 
A Szolgáltató a likviditási helyzet kezelésére keressen egyéb más 
finanszírozási megoldást. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Heti 2002 Kft 
ügyvezetőjét tájékoztassa. 
 
Határidő: tájékoztatásra: azonnal 

Felelős: Polgármester  
 
  16/4.)  Sáregres Község Településrendezési Eszközei részleges módosításának  
   előzetes véleményezése. 
   Előadó: polgármester 
 
Sinka Attila ismerteti az PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
 A Képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
59/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Sáregres 
Község Településrendezési Eszközei részleges módosításának előzetes 
véleményezése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozta meg: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sáregres Község 
Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének, valamint Helyi 
Építési Szabályzatának részleges módosítását, a különleges gazdasági 
és idegenforgalmi terület övezeti határának módosítása tekintetében 
tudomásul veszi, ellene kifogást nem emel. 
 
A véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Sáregres Önkormányzatát 
értesítse.  
 
Határidő: döntésről történő értesítésre 2010. március 16. 
            és azt követően folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
16.) Bejelentések, interpellációk  

 
Juhász János: Összefogás Pusztaegres Jövőjéért Egyesület tagjai megkértek, hogy jelezzem, 
mindenki számára, hogy március 15-én, 1400 órakor Pusztaegresen, Köztársaság téren a 
Hősök emlékműve előtt rövid műsorral és koszorúzással tisztelegnek a Nemzeti ünnep előtt. 
Minden képviselőt szeretettel várnak, és akihez eljut az üzenet azok közül is bárkit. 
 
Az érintettek bevonásával, most már két fordulóban vettem részt egy megbeszélésen, ezt úgy 
kell érteni, hogy 17 fő volt általában, aki jelen volt a rendelőintézet felújításához kötődő 
átmeneti problémák megoldását célzó megbeszélésen, egyeztetésen. Az volt a célunk, ha már 
a megye nyert 397 millió forintot és mellé tud tenni saját önerőből majd 50 milliót, és ebből 
megújulhat a rendelőintézet, ami már nagyon ráfér. Akkor lehetőség szerint minél zökkenő 
mentesebben tudjon lezajlani az a bő fél év, április 15-én kell az épületet kiüríteni és 
vélhetőleg október 31- ig tart a teljes felújítás. Az alapellátásaink, ami alatt hatot kell érteni, 
az egyik a központi orvosi ügyelet, a másik egy gyerekgyógyászat, ezt a kettőt nem érinti az 
átalakítás, mert az épületnek olyan részében van, amelyet belülről, átalakítás nem érint. 
Ugyanide gondoljuk elhelyezni az Oroszlány úr körzetét, aki egyúttal a belgyógyászati 
szakrendelést is fogja vinni pár órában, heti hat órában. Ugyanitt kapna helyet a 
bőrgyógyászat, és még nem biztos, hogy a reumatológia, igen vagy nem, mert ott orvos 
probléma is van. Nem biztos, hogy tud a Szent György Kórház orvost biztosítani, de a helyet, 
azt mi tudjuk adni. Mányoki doktornő maradna, a gyerekkörzetben dolgozna, gyermek 
szakrendelést is folytat, az is ott meg tud valósulni. A fogorvosi alapellátás, a Szász 
Zsuzsanna volt rendelőjében kerülne elhelyezésre, Kancsár Anita doktornőnek a rendelő 
felszerelése, ennek a bérleti díjának és a költözésnek a költségeit a megyei közgyűlés fogja 
állni. Más nem kerül a megyének pénzbe, csak ez az egy. Csanádi úr, illetve Nemes 
doktornőnek a körzetei az új felújított Tompa utcai rendelőben, négy orvos rendelne, három 
felnőtt háziorvos és egy gyermekorvos. Holnap lesz egy egyeztetés, hogy a labor a 
megszigorított elvárások mellett valahol működtethető-e, vagy biztosítható-e a vérvétel. Ha ez 
nem sikerül, minden bizonnyal a Tompa utcai rendelőben lesz a vérvétel, a háziorvosok által 
kezdeményezett vérvétel, labor. Emellett, hogy a fizikoterápiát hogyan tudják megoldani, 
ezen is dolgoznak a korházi szakemberek, igyekeznek ők is úgy, hogy, ami lehetséges, hogy 
minél több szakrendelés ebben a tervezett 6 és fél hónapban itt maradjon Sárbogárdon, és 
minél kevesebb embernek kelljen felutaznia Székesfehérvárra. Amely szakrendelések 
esetében ez szükséges, lesz egy olyan lehetőség, hogy ott először Sárbogárd és 
vonzáskörzetének a betegeit fogják fogadni, csak, ha ők már nem veszik igénybe az adott 
szakrendelést, akkor adnak lehetőséget székesfehérváriaknak vagy másoknak. Reméljük, hogy 
különösebb, nagyobb problémák nélkül ez a hat és fél hónap lemegy, és utána egy megújult 
rendelővel várják újra a betegeket. Jóval színvonalasabb szolgáltatást nyújtva.  
 
Juhász János: Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézetének a Regionális Tiszti 
Főgyógyszerésze megküldte a határozatot, amiben nem vette figyelembe a képviselőtestület 
kérését, igényét, az ügyeleti nyitva tartásra. Csak 10 óráig van Sárbogárdon továbbra is 
gyógyszertári ügyelet.  



 25 

 
 Juhász János: Az E-on kisfeszültségi gallyazási felszólítást küldött, ahogy szokta máskor is, a 
mellékelt nyilatkozatban nyilatkoznunk kell, hogy a város elvégezteti-e a veszélyes 
közelségben lévő fák gallyazását, vagy az áramszolgáltató, a vele jogviszonyban álló 
vállalkozóval végeztesse el. Erről kell majd nyilatkoznunk. Az elmúlt években tudom, hogy 
sok kritika érte őket, mert nem esztétikai az irányultsága a fa metszésének, hanem az 
életvédelem. Továbbra is azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy ilyet fel ne vállaljunk 
magunkra, mert a felsorolt utcákat, ingatlanokat megnézzük, hogy az milyen tömegű, ez akár 
többmilliós nagyságrendű kiadás is lehetne. Nem biztos, hogy szebben nyírnak, akikkel mi 
tudnánk erre az ügyre szerződni. 
 
Rigó László: 63-as útnak az állapotára szeretném felhívni a figyelmet, a téli időjárás után, 
nagyon sok helyen fel van fagyva, mindenképpen oda kellene rá figyelni.  Lehel utca végén a 
kresz tábla az árokban van, ki van döntve, azt is meg kellene nézni. 
 
Nedoba Károly: Szeretném megkérdezni a műszaki osztály vezetőjét, hogy mikor kezdik el a 
kátyúzást, ami időjárásfüggő. 
 
Dr. Szabadkai Tamás: Június, augusztus. 
 
Nedoba Károly: A Kossuth Lajos utcában a Gagarin utca sarkán, ami becsatlakozik, hatalmas 
nagy kátyúk vannak. A SPÁR előtt, az Attila utcán ott is van egy nagy kátyú. A Hősök terén 
is. 
 
Schmidt Lóránd: Kérdésem lenne, az SZTK-val kapcsolatban, erről nem hallottunk semmit, 
régebben is volt már kérésünk, ha lehetne ott valamilyen parkoló bővítés. Tervezi-e a 
fehérvári kórház hátul, hogy egy nagyobb befogadóképességű parkolót létesítsenek? 
 
Juhász János: A pontos parkoló számot nem tudom megmondani, de Varga Gábor 
megválaszolná esetleg? 
 
Varga Gábor: Azt hiszem ennek a pályázatnak, építési engedélyének a kiadásának feltétele 
volt, hogy megfelelő létszámú parkolóval rendelkezzünk. Azt gondolom, annyi parkolót, 
amennyit kötelezően beleraktak, az nem lesz elég, aki ezt a pályázatot végigkövette, az látja, 
hogy nem csak arról szól ez a pályázat, hogy felújítjuk és új ablakokat meg gépészetileg és 
belsőleg rendbe tesszük a rendelőintézetet, hanem itt orvos óraszámban, szakrendelésben is 
több óraszámot igényeltünk. Ennek az egyeztetése közel másfél, két éve megtörtént, helyi 
orvosok bevonásával, illetve a kórház statisztikája alapján, ők látták, hogy ezen a területen 
milyen orvos óraszám és szakrendelés szükségeltetik. Ennek megfelelően mindenképpen 
növekedni fog a betegforgalom, hiszen alapvetően ezért újítjuk fel a rendelőintézetet. A 
nagyobb problémánk az, hogy ez egy adott terület, bár tágul a világegyetem, állítólag, de 
olyan mértékben nem, hogy jelentős számú parkolót tudnánk hátul kialakítani, viszont ez már 
régebben is kérés volt a lakosság részéről, amit jelenleg szabálytalanul oldanak meg nagyon 
sokan, hogy hátul, ahol ott van egy behajtani tilos tábla, annak ellenére mindenki bemegy és 
behajt. Azt tudom, hogy ott lesz az építési engedély által meghatározott parkolónak a száma. 
Biztos vagyok abban, hogy ez nem lesz elég, valamilyen szinten ezt növelni kell a későbbiek 
során. 
 
Schmidt Lóránd: Nincs nekünk ott mellette telkünk? 
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Juhász János: Nincsen. Azzal a célzattal adtuk el a Rézkígyó Gyógyszertárnak… 
 
Schmidt Lóránd: Abból lesz valami? Már csak azért, mert, ha van egy pályázat, akkor 
érdemes lenne az új tulajdonossal beszélni, kettőt együtt… 
 
Juhász János: Ki finanszírozná meg a telekvásárlást és a parkoló kialakítását? Ki lenne az? 
 
Schmidt Lóránd: Én azt kérdeztem, ott lesz-e valami. 
 
Juhász János: Nem. Azt eladtuk, 14 egész valahány millió forintért 2007. nyarán, akkor úgy 
volt, hogy a Dobos úr épít egy gyógyszertárat és ahhoz jelentős számú parkolót, saját maga 
kuncsaftjait is odavonzva, illetve helyet adva a rendelőt meglátogatóknak. Ez a beruházás 
egyenlőre nem látszik, hogy beindulna. 

 
Varga László 945 órakor elhagyta a termet, 

 a további munkában 14 képviselő vesz részt. 
 
Schmidt Lóránd: Csak egy lehetőséget keresek, ennek a teleknek a visszavásárlása esetében, 
ha ez sikerül, akkor a megfelelő mennyiségre történő kibővítéshez, mert az a telek elég lenne 
ahhoz, hogy akkora parkolót készítsünk, hogy az egész környéknek elég legyen. Azt hiszem a 
kórháznak sem lenne egy… Ha most csinálunk egy ekkora parkolót, mint, ahogy a Gábor 
mondta, előbb-utóbb nem lesz elég, mert ki akarjuk bővíteni. Ha erre lenne lehetőség, akkor 
érdemes lenne a kórház embereit tájékoztatni arról, hogy van egy telek, ami esetleg 
megvehető. Ez csak egy lehetőség, mert előbb-utóbb a Gábor szavaival élve mindenképpen 
bővíteni kellene, mert nem lesz elég. Tudom, hogy eladtuk azt a telket, de kérdezzük meg, 
hogy az felhasználható-e vagy visszavásárolható-e.  
 
Juhász János: Ahhoz, hogy csak parkírozó legyen, ahhoz egy kicsit nagy lenne. 3600 m2.  

 
Varga László 946órakor visszajött a terembe, 
 a további munkában 15 képviselő vesz részt. 

 
Schmidt Lóránd: Lehetne egy parkszerű parkolót, ami valóban kiszolgálná a mi SZTK-kat. 
 
Juhász János: Egyszer majd próbálunk pályázni, de ez nem a mostani időszak. Valamivel több 
lesz a parkoló, de még mindig nem lesz elég. 
 
Schmidt Lóránd: Mindketten megkérdezhetitek a megyénél, mert ez egy hosszú távú 
megoldás lenne az SZTK parkolójára.  
 
Juhász János: Mindketten meg fogják kérdezni. 
 
Varga Gábor: Lóri ez teljesen nyilvánvaló, csak azért, ha meg is vesszük, és ha azon az áron 
vesszük meg, amennyiért 2007.-ben eladásra került, akkor még csak egy üres telek van, és 
nem egy parkoló. Annak a parkolónak a létrehozása az nem 10-15 millió forint. 
 
Schmidt Lóránd: Ezzel tisztában vagyok, de ha egyszer igény van rá, és esetleg úgy dönt a 
kórház, akkor szerintem ott az a 40-50 millió… 
 
Juhász János: Hogyne, amikor jelentős adósságokat görgetnek… 
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Schmidt Lóránd: A gimivel is így voltak, volt egy pályázat, utána rájöttek, hogy oda még 
szükségeltetnek dolgok, ha jól tudom, még összeget biztosítottak annak a részére, hogy 
tovább fejlődjön a dolog és ne kelljen később hozzányúlni. 
 
Varga Gábor: Már most elmondom, hogy a rendelőintézetnél is hasonló dolgok fennállnak, 
mert a pályázat egy adott, limitált 400 millió forint volt a maximum. Én nem akarok 
belemenni, de egyes kistérségeknél 1 milliárdos nagyságrendben adtak átépítésre, nálunk 
pedig ez a 400 milliós limit volt, ami nem mind az építésre megy, miközben orvos szakmailag 
nagyon sok műszert, berendezést kell venni, maga az épületre szánt összeg az ilyen 240 millió 
körül van, nem tudom pontosan. Majdnem úgy van, hogy a fele az épületre megy a másik fele 
felszerelésre. Gyakorlatilag elég durva lenne, ha szép kis házat felépítenék, és nincs benne 
hasi ulrtahang. Ezeket az orvosokkal egyeztette a kórház orvos igazgatója, tehát nem 
kifejezetten csak az épületre szól ez a 450 millió. Már jelezték, hogy 10-20 millió forintos 
összeggel még biztos, hogy hozzá kell járulni a megyének. Most ezt a képviselők is tudják a 
megyénél, hogy mi is jól állunk, az elmúlt éveknek köszönhetően. A fejlesztési 
hitelkötvényeink is lassan a végéhez közelednek, és megmondom őszintén, hogy az 
érdekérvényesítő képességünk jó volt a megyében, hiszen 400 millió forint pluszforrást adunk 
pályázatra. A terület jó lenne, ezt majd…. 
 
Schmidt Lóránd: Fel kell vetnie valakinek, harapnak rá vagy nem. Köszönöm. 
 
Etelvári Zoltán: Azzal kezdeném, ahogy te említetted, az E-on a veszélyes közelségű fákat 
kivágta, lehet, hogy ki fogják vágni. Lehetne egy kérés, hogy ne olyan barbár módon essen 
neki, ahogy eddig szokta, mert úgy gondolom, hogy ehhez a barbár munkához ugyanaz az erő 
kell. Egy másik európai országban, másnak már a fejét vették volna, hogy virágzó fáknak 
essen neki. Az volna a kérésem, hogy jelezzük az E-on felé, hogy csináltassa meg ő, de azért 
figyeljenek rá arra, amit csinálnak, mert nem mindegy, hogy esik neki, mert ugyanazzal a 
munkával lehet rendesen is csinálni.  
 
Mielőtt ide jöttem, telefonáltak, menjünk ki a Huszár temetőhöz, 5 darab méteres átmérőjű fát 
kivágtak. Azt szeretném megkérdezni az illetékesektől, hogy ez engedéllyel történt-e és miért 
történt ezeknek a fáknak a kivágása. Kezd már letarolt lenni a temető környéke, Karcsi az 
édesapád sírja mellett, ami van az a nagy fa, az is ki lett vágva. Tudsz róla? 
 
Juhász János: Többek között Ő kérte. 
 
Etelvári Zoltán: Varga Gábor itt van, szeretném megkérni arra, mert többször szóltak az 
SZTK-tól, hogy nem viszik el a szemetet, állítólag azért nem viszik el a nagy kukát a 
rendelőintézettől, mert a kórház több százezer forinttal tartozik a Közévnek, és rá kellene már 
hatni a kórházra, hogy fizessék ki, mert nem fogják elvinni a szemetet, ha tudsz, akkor légy 
olyan kedves.  
Az volna a kérésem, hogy a közmunkásokat az Ifjúsági parkhoz el kellene küldeni, mert 
vannak olyan autósok, akik oda kimennek szórakozni, és ott dobják ki a szemetet, amit a 
kukába kellene tenni. A szél azt rendesen viszi, a tűzoltóság előtti fasor fogja meg. Eső után 
körbe-körbe forogtak a srácok, és kivágták a gyöpöt az autóval. Rájuk szóltam, elmennek 
onnét vagy hívom a rendőrséget, majdnem verekedés lett belőle. 
Polgármester úr, nagyon örülök, hogy a Tompa Mihály utcai Rendelőintézet át lett adva, nem 
tudom milyen garanciák vannak annak a munkájára, mert én… 
 
Juhász János: Két éves. 
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Etelvári Zoltán: Én gépész vagyok, én az egyenes vonalakat szeretem, amikor megnéztem a 
holker-t, ami találkozik a tartó fallal és a plafonnal, hát az bizony, csúnyán van megcsinálva. 
Nem tudom ki lesz-e javítva, mert nekem is a Gábris hívta fel a figyelmemet, úgy gondolom, 
azt meg kellene csinálni. Nem tudom, hogy arra volt-e pénz, vagy benne volt-e az árban. 
A másik dolog, vártam, hogy jön a kapitány úr, de aztán olvastam, hogy elmarad a beszámoló, 
de szerettem volna kérni a kapitány úrtól, hogy figyeljenek oda, jobb idő van és elővették a 
motorokat. A múlt héten, amikor jobb idő volt, 8-10 fokra felment, attól volt hangos 
Sárbogárd főutcája, hogy sikított a motor. Van egy kivi zöld színű motor, úgy megy, mint a 
meszes. Úgy gondolom, ezeket vissza kellene fogni, mert többen szóltak nekem is, hogy mit 
tudunk tenni, hát azon kívül, hogy elmondom itt, ezen kívül nem sokat. Úgy vettem észre, 
amikor a kapitány úrral beszélgettem, de most nem tud védekezni, hogy, amikor említettem, 
azt mondta, nem lehet mérni. Én úgy tudom, úgy tanultam, amikor iskolába jártam, hogy 
minden egyes gépjárműnek van zajkibocsátási engedett határa, amit ugye decibelben mérnek, 
azt műszaki vizsgával lehetne, ha leveszed a motorról a kipufogót, nem úgy szól, be lehet 
műszaki vizsgára rendelni.  
Kitették a táblát, azt hiszem a Nefelejcs utcában, köszönik a lakók, hogy ilyen gyorsan 
kitették.  
 
Juhász János: Szegfű utcában. 
 
Horváth Tibor: Tv-ben is láttam, a Tinódi árokrendszerrel foglalkoztak a híradóban, a 
műszaki osztály is biztos felkészült ebből a témából. Engem is kihívtak személyesen, 
megnéztem a Bethlen Gábor utca végénél az átereszt lejjebb kellene tenni. Megkértek itt is 
mondjam, és körülbelül mikor lesz neki állva a munkálatnak? 
 
Szőnyegi Lajos: Évek óta gond és probléma a műszaki osztály is tud róla. Az útfelújítási és 
útüzemeltetési előterjesztést a képviselőtestület most fogadta el fél órával ezelőtt, az egész 
város területének üzemeltetésre 3 millió forint költség van, ez aszfaltos utak kátyúzása, 
átereszek, járdák építése és közlekedési táblák pótlása. Most így kapásból nem tudok rá 
válaszolni, hogy a 2010.-es évi költségvetésből tudunk-e ráfordítani. 
 
Gábris István: Az Emlékparkot Miklóson szeretném a műszaki osztály figyelmébe ajánlani, itt 
az ünnep, hogy méltó hely legyen az ünneplésre. Homoksor, Munkácsy utca kátyúzása miatt 
fel vannak háborodva az ott lakók, már aláírást akarnak gyűjteni, mert járhatatlan az út. 
Szeretném megkérdezni, a körzetemben lévő, rossz anyagi hátérrel rendelkező család 
megkeresett, hogy sajnos csőtörés volt náluk, 186.000,-Ft a vízdíjuk. Tudunk-e ezzel valamit 
segíteni, a szolgáltató fele, mert ez teljesen ellehetetleníti őket. Ki kell fizetniük. 
 
Juhász János: Nem vették észre? 

Dr. Szabadkai Tamás 1000 órakor elhagyta a termet, 
 a további munkában 14 képviselő vesz részt. 

 
 
Schmidt Lóránd: Három méter mélyen van az a törés, nem az? Ástak is egy gödröt, csak 
nagyon mélyen van, nem lehetett észrevenni a törést. A víz egy része átment, a többi viszont 
szétfolyt. 1,5 méternél mélyebbre ástak. 
 
Gábris István: Teljesen kétségbe vannak esve, hogy mi lesz velük. A szolgáltató egy részét 
átvállalja-e, vagy ad-e könnyítést. 
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Juhász János: A szolgáltató könnyítést biztos tud adni. Fizetési részletet. 
 
Dr. Krupa Rozália: De erre vonatkozóan az ivóvíz szolgáltatásról szóló kormányrendelet talán 
35/1995.-ös az tartalmaz szabályozást, akkor, amikor csőtörés van, akkor a szolgáltató mit 
kell, hogy kiszámlázzon, és mi az, amit elfogadhat úgy, hogy elfolyt a víz és nem a fogyasztó 
használta fel. Mindenképpen a szolgáltatóhoz kell, hogy forduljanak, azzal, hogy csőtörés 
volt. 
 
Etelvári Zoltán: Lehetne kapni arra választ, hogy a temetőnél a fákkal mi történt? 
 
Juhász János: Szőnyegi úr tudsz valami választ adni? Mi kérvényeztük és vállaltuk, hogy 5 
darab nyírfával pótoljuk, jelentős számú lakossági bejelentés érkezett, hogy a sírokat, kerítést 
mozgatják a gyökerek, így indult a folyamat. 
 

Dr. Szabadkai Tamás 1004órakor visszajött a terembe, 
 a további munkában 15 képviselő vesz részt. 

 
Szőnyegi Lajos: Pontosan, ahogy polgármester úr is mondja. Lakossági bejelentések történtek 
több ízben, hogy a fák miatt a sírok sérültek, megkérdeztünk egy erdészmérnököt is, érdemes-
e csak metszéssel javítani vagy ki kell vágni. A fák korhadtak voltak és azért töredeztek, azért 
okoztak kárt. A fák ültéséről, pótlásáról gondoskodunk. 
 
Etelvári Zoltán: Annyit szeretnék megkérdezni polgármester úr, hogy becslésem szerint az a 
több 10 mázsa fa hová lett? 
 
Juhász János: Azért lett ingyen kivágva, mert cserébe vihette el, ha jól tudom. 
 
 

Az ülésen több napirend, hozzászólás nem volt,  
Juhász János polgármester a képviselőtestület  

nyílt ülését 1005 órakor berekesztette azzal, hogy 
 zárt ülésen tárgyal tovább a testület. 

 

 

kmf. 

Juhász János      Dr. Krupa Rozália 
polgármester        jegyző 

 
 
 

Rigó László        Bódai Gábor 
képviselő, jkv. hitelesítő      képviselő, jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 
 


