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Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket, a
képviselőtestület nyílt ülését 900 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel 10 képviselő tartózkodik az ülésteremben. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Etelvári Zoltán képviselőt megválasztani. Kéri, aki egyetért a javaslattal szavazzon. A
képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. Másik jegyzőkönyv
hitelesítőnek javasolja Tóth Béla képviselőt. Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. A
képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Napirend módosításra tesz javaslatot.
A meghívóban szereplő napirendi pontok közül a mai ülés napirendjéről javasolja levenni a
következő témák tárgyalását:
19.) Pályázati önrész biztosítása a közoktatási eszközfejlesztési pályázathoz c. téma tárgyalását, tekintettel, hogy ilyen pályázat nincs, nem is tudjuk, hogy lesz-e.
20.) Települési kommunális hulladék begyűjtése, szállítása és kezelése tárgyában kötendő
közszolgálati szerződés előkészítése. Ennek oka: hogy a KDVH projekt ülése 14-én
lesz, így meglehetősen okszerűtlen lenne előtte dönteni, tekintettel arra, hogy van némi
átadott hatáskörünk, amiről egyeztetni szükséges a hulladékgazdálkodási társulással.

2
21.) I. sz. fogorvosi körzet szolgáltatásának ellátása. Sajnos a doktornő határozott jognyilatkozatot - annak ellenére, hogy iderendeltük egyeztetésre - nem tett. Azt tudjuk, hogy felmondta a Tb-s szerződést és ez miatt rendkívüli képviselőtestületi ülést kell összehívnunk, mert április 20-a előtt helyettesítőt kell találni és vele szerződni. Különben 3600
ember vonatkozásában május 1-től nem lesz Tb. finanszírozás.
11.) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2007.(III.19.) önkormányzati
rendelete (SZMSZ módosítása). Meglehetősen későn is ment ki az anyag, ill. úgy gondolja, nem lenne sportszerű a mai SZMSZ módosítás, mert ha a 2.) napirend keretében
jegyzőt választ a testület, akkor – tekintettel arra, hogy az SZMSZ-nek számos része
kapcsolódik a hivatalhoz - meg kell adni az új jegyzőnek azt a lehetőséget, hogy a javaslatait elő tudja adni.
A mai ülés napirendjei közé javasolja felvenni a
25/1.Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a műszaki osztály részéről.
25/2.Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 299/2010. (XII.10.) sz. határozatának módosítása c. téma tárgyalását (osztós anyag). Szerdán jelezte a Munkaügyi
Központ, hogy a hosszútávú közfoglalkoztatásra kiirt pályázat vonatkozásában nem
pontos tájékoztatást nyújtottak részünkre (a pályázatunk egyébként jó, el is kezdték a
hosszutávu közfoglalkoztatottak a munkát), de nem lehetnek az intézmények a foglalkoztatók, hanem Sárbogárd Város Önkormányzatának kell szerződést kötni velük. Mivel
a hivatkozott határozat nem így szól, ezért a módosítása szükséges.
Még két dologra szeretné felhívni a figyelmet.
Az együttes ülésen nem tárgyaltuk a munkaterv szerint áprilisra előirányzott 2011. évi költségvetés módosításokat a gyermekjóléti, a szociális és a közoktatási intézményfenntartó társulások vonatkozásában. Ezeket májusban fogjuk tárgyalni, tekintettel arra, hogy addigra
lesznek írásos anyagok.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására tett javaslat elfogadását.
A képviselőtestület a napirend módosítást 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
82/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. április 8-i
nyílt ülés napirendjéről leveszi a következő témák tárgyalását:
11.)

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
10/2007. (III.19.) önkormányzati rendelete (SZMSZ módosítása).

19.) Pályázati önrész biztosítása a közoktatási eszközfejlesztési
pályázathoz.
20.) Települési kommunális hulladék begyűjtése, szállítása és kezelése tárgyában kötendő közszolgálati szerződés előkészítése.
21.) I. sz. fogorvosi körzet szolgáltatásának ellátása.
A képviselőtestület a 2011. április 11-i ülés napirendjét bővíti a
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25/1.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. március 11-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz
a műszaki osztály részéről.

25/2.

Sárbogárd
Város
Önkormányzat
Képviselőtestülete
299/2010. (XII.10.) sz. határozatának módosítása.

Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel a munkaterv módosításával kapcsolatos javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
83/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi munkatervét – az együttes ülések napirendjére vonatkozóan – az alábbiak
szerint módosítja.
A képviselőtestület a 2011. áprilisi tárgyalásra ütemezett SárbogárdHantos- Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületével együttes ülés
3.)

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: polgármester

4.)

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: polgármester

valamint
a Sárbogárd-Nagylók Önkormányzat Képviselőtestületével együttes
ülés
6.)

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: polgármester

c. témákat 2011. május hóban tárgyalja.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester
jegyző
Napirend:
1.

Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.
Előadó:
városi rendőrkapitány

1.2. Városi Polgárőr Szervezet 2010. évi munkájáról szóló beszámoló.
Előadó:
szervezet elnöke

4
2.

Jegyzői pályázatok elbírálása.
Előadó:
polgármester

3.

Bírósági ülnökök megválasztása.
Előadó:
polgármester

4.

Tájékoztató a Sárvíz Helyi Közösség működéséről, valamint az
eddig megjelent, kiírt LEADER pályázatokról.
Előadó:
Sárvíz Helyi Közösség Vezetője

5.

Beszámoló a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről.
Előadó:
polgármester

6.

Beszámoló a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről.
Előadó:
polgármester

7.

Beszámoló a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. év működéséről.
Előadó:
polgármester

8.

Beszámoló a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2010. évi
működéséről.
Előadó:
polgármester

9.

Jelentés a belső ellenőrzés 2010. évi tevékenységéről, az ellenőrzési megállapításokról.
Előadó:
a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

10.

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.
Beterjesztő: polgármester
Előadó:
a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző
Gazdasági Osztály vezetője

12.

Önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2011. évi támogatásának igénylése.
Előadó:
polgármester

13.

Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények térítési díjának megállapítása.
Előadó:
a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

14.

A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának
elfogadása.
Előadó:
Erős Ferenc OKSB elnöke

15.

Az Alba Regia Civitan Club Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú
Kft. támogatási kérelme.
Előadó:
polgármester

16.

Emléktábla elhelyezése Huszics Vendel emlékére a József Attila
Művelődési Központ külső falán.
Előadó:
polgármester

17.

Sárbogárd közlekedési rendjének felülvizsgálata.
Előadó:
polgármester
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18.

Parkoló kialakítása a sárbogárdi 2234 hrsz-ú ingatlanon.
Előadó:
polgármester

22.

Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
Előadó:
a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

23.

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

24.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

25.

Bejelentések, interpellációk.
25/1. A 2011. március 11-i ülésen elhangzott bejelentésekre
válasz a Műszaki osztály részéről.
25/2. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
299/2010. (XII.10.) Kth. sz. határozatának módosítása.

Z á r t ülés:
1.

Az „Év Rendőre” kitüntetés 2011. évi adományozása.
Előadó:
ÜJB elnöke

2.

Az „Év Tűzoltója” kitüntetés 2011. évi adományozása.
Előadó:
ÜJB elnöke

3.

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelem elbírálása.
Előadó:
polgármester

4.

Fellebbezés – adósságkezelési támogatás visszafizetése.
Előadó:
ESZB elnök

5.

Bejelentések
A képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására.

1.

Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről,
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.
Előadó:
városi rendőrkapitány

Dr. Sükösd Tamás: a napirendet bizottság nem tárgyalta.
Megkérdezi az előterjesztő vendégeket, hogy kívánnak-e kiegészítést fűzni az írásban megküldött beszámolójukhoz?
Dr. Ozsváth Zsolt: köszönöm, nem.
Dr. Simon László: nem.
Nagy Tibor: (bemutatkozik a Rendőrségtől érkezett előadóknak).
Hozzászólását azzal kezdi, hogy visszatérő gond az Ady és a Tiszti lakótelepen az állandó
randalírozás, ami általában meghatározott időhöz kötött. Kéri a segítséget, akár a Polgárőrséget, akár a hivatalt is bevonva, valamint azokat az intézményeket, ahol gyermeknevelés
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folyik. A rendőrség szakmai munkájával ezt a problémát fel kellene számolni, hogy mielőbb
megnyugtató választ adjunk a lakosság részére.
A másik dolog: a városban készült egy közlekedési koncepció, amit ma tárgyal a képviselőtestület. Készült egy DVD, ami az utcatáblák elhasználódásáról, cseréjéről, tönkretételéről
szól. Sajnos vannak olyan KRESZ táblák is a városban, amelyek nincsenek a KRESZ-ben és
teljesen hibás táblák is akadnak. Segítségként szeretne átadni egy 10-15 perces DVD anyagot, ami erről szól. (Átad 1-1 DVD-t Dr. Simon Lászlónak és Dr. Ozsvát Zsoltnak.)
Dr. Simon László és
Dr. Ozsvát Zsolt: köszönettel átveszik a DVD-ket.
Macsim András: tisztelettel köszönti a Kapitány urat és a Dandártábornok urat.
Elmondja, hogy elolvasta a beszámolót. Örül a lelke és boldog, hogy kevesebb a bűnügy.
2009-ben 3317 bűncselekmény 2010-ben 3335 szabálysértés volt. Azt szeretné tudni, hogy
ebből a 3335 szabálysértésből hány volt a biciklis szabálysértő?
Hiányolja: hogy nincs járőr az utcán. A miklósi városrészben például az utóbbi három évben
nem látott rendőrjárőrt, ill. csak a falu végén traffipaxozni.
A beszámolóban szerepel, hogy 2009-ben helyszíni birságként 3317 főtől 20 millió 985 ezer
forintot szedtek be, 2010-ben viszont 20 millió 718 ezer forintot. Erre jók vagyunk, traffipaxozni. A falu egyik végén egyik traffipax a másik végén a másik traffipax. A betörők meg tudják egymást értesíteni, hogy hova érdemes menni, mert a rendőrök kint vannak és csak
mérnek. Neki is az a sérelme, ami általában az állampolgároknak, bennünket be lehet mérni, meg lehet bűntetni, mert mi fizetőképesek vagyunk. Ő tapasztalta személyesen, hogy pl.
éjjel megállította a járőr és mellette a másik kocsi (a vezető bőrszínéről nem akar most beszélni) 80-90 km-es sebességgel elhúzott, őt nem állították meg. Továbbá tud olyanokról is,
akik jogosítvány nélkül vezetnek Sárszentmiklóson. Ezeket sem kapják el.
Megismétli: annyit szeretett volna az egész dologból kihozni, hogy járőrt szeretne látni az utcán, a járdán.
Jó lenne, ha este 10 óra után lejönnének Smiklósra, meglátnák, hogy milyen randalírozás folyik.
Elnézést kér a kissé emelkedett hangról, de nagyon bosszantják ezek a dolgok, amiket elmondott.
Dr. Simon László dandártábornok: köszönti a Polgármester urat és a képviselőtestület tagjait.
Köszöni a meghívást, annál is inkább, mert nagyon fontosnak tartja, hogy évente legalább
egyszer – van ahol többször is - a helyi önkormányzat előtt számot adjanak a munkájukról,
a rendőrségről szóló törvényben előírtaknak is eleget téve. Hasznosnak mondhatók az ilyen
jellegű beszélgetések, mivel a képviselők a helyi lakosság észrevételeit, gondjait közvetítik a
rendőrség felé.
Köszöni a hozzászólásokat és amíg gondolkodnak a további észrevételeken, válaszol az eddig elhangzottakra.
Valóban folyamatos gond Sárbogárdon az említett két lakótelepen a randalírozás. Nem akarják bántani a gyerekeket – és még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy a rendőrség
gyermekeket üldöz – de a Kapitány úrral megbeszélték az imént, hogy hathatós intézkedést
fognak tenni a probléma megoldására.
Külön köszöni azt az együttműködési készséget és felajánlást amit hallott a képviselő úrtól.
Először a testület, ill. a polgármesteri hivatal fog lépni, ez a kérdés nyitva áll, valamint a
gyermekek védelmében hatáskörrel rendelkező szervezetekkel közösen tudnak előbbre jutni.
A szakhatóságokat is keresni fogják ebben az ügyben és a rendőri erőket, mindenképpen
oda fogják koncentrálni.
A másik kérdésre válaszolva: ebben az országban nagyon sokakat irritál és biztos, hogy nem
célozzák a rendőrségi piár elfogadottságát a közlekedésbiztonság javítását szolgáló intézkedések. Ezzel együtt azt is tudni kell, hogy meghirdettünk egy másik programot is, ami a tele-
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pülések biztonságáról szól. Ez már az új kormány idején készült. A miniszter úr és az országos rendőrfőkapitány, valamint a megyei és városi vezetők is ebben az irányban dolgoznak.
Konkrétan: Magyarországon, így Fejér megyében, de a sárbogárdi kapitányság területén is
drasztikusan csökkent a személyi sérüléses balesetek száma és még drasztikusabban csökkent a halálos balesetek száma. Vezető baleseti ok – és ezt nem csak mi rendőrök mondjuk,
hanem a közlekedésbiztonsági szakemberek is – a gyorshajtás. Sokaknak mélyen kell a
zsebükbe nyúlni, mert a traffipax bemérte őket és megállapította a sebesség túllépést. Valóban nagyon magasak ezek a büntetési tételek, hiszen az objektív felelősség bevezetése óta
30 e Ft-ról indul a sebesség jelentős túllépése szabálysértés esetén a birság. Azonban 50
%-kal csökkent a Magyarországon meghalt személyek száma, Fejér megyében ezt is meghaladja! Autópályán nem volt halálos baleset. Ez köszönhető a közlekedésbiztonsági intézkedéseknek.
Érti a képviselő jelzését, nyilván a rendőrkapitány intézkedni fog, hogy Smiklóson is jelenjen
meg járőr. Ez is nagyon fontos: a vidéki embereknek a biztonsága – nem csak a nagyvárosi
bűnözés visszaszorítása – a betöréses lopások, főleg a vagyon elleni bűncselekmények
csökkentése.
Ehhez egyenlőre embert nem tud adni a rendőrkapitánynak, mert nincs. Valószínűleg mindenki tud róla, hogy 1800 rendőrt avatott a közelmúltban a miniszterelnök, ill. a belügyminiszter. Az új kormány programjában majd most érnek be azok az intézkedések, amelyek a
rendőri állomány növelését szolgálják, mert jelenleg drasztikusan kevés rendőr van Fejér
megyében és Sárbogárdon is. Az 1800 emberből 80 kezdheti meg a munkát megyénkben.
Ez arra lesz elég, hogy a fluktuációt többé-kevésbé pótolja és egy pici növekmény is legyen,
de Sárbogárd, Sárrét térségére kiemelten fogunk rendőröket adni, hogy jusson rendőr a járdára is ne csak traffipaxozni.
Kéri a sárbogárdi rendőrkapitányt, hogy a képviselő kérésének eleget téve mozgó-visszatérő
gépkocsis szolgálat beállításával biztosítson rendőri jelenlétet a miklósi részen is. A sebességméréseket megosztva kéri beosztani, és a baleset helyszíne közelében, ill. a közbiztonsági jelenlét - a rendelkezésre álló csekély rendőrlétszám mellett is - korrekt legyen.
Minden rendőr olyan eligazítást kap, hogy bőrre, színre, nemre tekintet nélkül üldözze a bűnt
és járjon el, tegye a dolgát. Az biztos, hogy egyenlően kell bánnunk és a jogszabályok alapján kell eljárnunk, de a helyi rendőröknek kell egy olyan bűnügyi közbiztonsági ismeretanyaggal rendelkezni, amely alapján az érintett személyekkel szemben el kell járniuk és nem
szabad zaklató jellegűnek lenni a fellépésnek. Magyarul: ehhez hatékonyságnövelésre lesz
szükség nem csak itt, hanem máshol is.
Visszatérve az új redőrökre: az a 80 fiatal rendőr – július 1-én állnak munkába – feladatot ró
a jelenlegi állományra is, mert meg kell tanítani őket az alapokra. Nagyon nagy a követelmény. Elvárja a társadalom, hogy ha az út mentén intézkednek, azt kulturáltan, köszönve,
tisztelegve, a tisztességesen dolgozó állampolgárokkal szemben alázattal tegyék – mivel
közpénzben dolgozó szervezet vagyunk – a bűnözőkkel és jogsértőkkel szemben viszont l
határozottan kell fellépni. Erre kell a fiatal rendőröket megtanítani.

1.2.

Városi Polgárőr Szervezet 2010. évi munkájáról szóló beszámoló.
Előadó:
szervezet elnöke

Dr. Sükösd Tamás: a napirendhez tartozik még az 1.2. számozással ellátott anyag is, amely
a Sárbogárdi Polgárőr Szervezet beszámolója. Megkérdezi az újonnan megválasztott Elnök
urat, hogy kíván-e a beszámolóhoz kiegészítést fűzni?
Kapoli Zoltán: köszönöm, nem.
Etelvári Zoltán: egyetért a dandártábornok által elmondottakkal, de ne felejtsük el a személyi
állománynak megköszönni a munkát.
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Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel a rendőrség beszámolójának elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
84/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Beszámoló
Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről” c. napirendet megtárgyalta és a beszámolót
elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel a Városi Polgárőr Szervezet 2010. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
85/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Városi Polgárőr Szervezet 2010. évi munkájáról szóló beszámoló” c. napirendet
megtárgyalta és a beszámolót elfogadta.
Kapoli Zoltán: kérése lenne a képviselőtestület felé. A szervezet nagyon kevés létszámmal –
jelenleg 12 fő - dolgozik. A pusztaegresi polgárőrök kiváltak a sárbogárdi csapatból. Egy
ilyen nagy településen, mint Sárbogárd jóval több polgárőr kellene. Kéri a polgármester segítségét a tagtoborzáshoz.
Dr. Sükösd Tamás: természetes. Egyébként a napirend tárgyalásának végén úgy tervezte,
hogy mind a Polgárőr Szervezet, mint a rendőri vezetők, ill. rendőri állomány munkáját nyilvánosan megköszöni. Nagyon sokszor, nagyon sok mindenben segítettek úgy a polgárőrök,
mint a rendőrök nap mint nap. Köszönjük szépen a munkájukat.

2.

Jegyzői pályázatok elbírálása.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a napirend anyagát a képviselőtestület tagjai megkapták. Kiegészítésként hozzáfűzi, hogy három és fél pályázat érkezett be, mert alakszerűen négy borítékot kaptunk, de volt közte olyan is, ahol kívülre azt írta a pályázó, hogy jegyzői állásra pályázik, de
belül már általunk meg sem hirdetett aljegyzői állásra pályázott. Ez a pályázat tartalmi értékéből elég sokat levon. Úgy döntöttünk, hogy ezt a pályázót meg sem hívjuk az ülésre. Tekintettel arra, hogy a pályázata tartalma szerint alkalmatlan az elbírálásra.
Még egy pályázat érkezett – elektronikus úton. Talán azt lehet mondani, hogy határidőben
érkezett, de nem minősített elektronikus aláírással, hanem egyszerű e-mailben, aminek az
aljára bárki bármit odaírhat. Így ez a pályázat sem érte el azt a szintet, hogy a pályázót meghívjuk a testületi ülésre.
Kettő – tartalmában kifogástalan – pályázat érkezett: Demeterné Dr. Venicz Anitától, ill. Dr.
Petánszki Lajostól. (Mindkettőjüket köszönti az ülésen.) Mindketten hozzájárultak a személyüket érintő kérdés nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. Megkérdezi érintetteket, hogy szeretnének-e a pályázatukhoz kiegészítést fűzni?
Demeterné Dr. Venicz Anita: nem.
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Dr. Petánszki Lajos: megköszöni, hogy jelen lehet az ülésen, bízik benne, hogy rá szavaz a
testület.
Dr. Sükösd Tamás: kéri a képviselőtestület tagjainak véleményét.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslat
elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
86/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
„Jegyzői pályázatok elbírálása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői munkakörre beérkezett pályázatokat elbírálta.
A Képviselő-testülete Demeterné Dr. Venicz Anita pályázatát fogadja
el, és 2011. április 13-tól határozatlan időre, hat hónap próbaidő kikötésével kinevezi jegyzővé Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatalába.
Az illetményét a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
A kinevezéskor figyelembe veendő illetményalap: 38.650 Ft
Alapilletmény az illetményalap 8,25-szöröse:
Illetménykiegészítés az alapilletmény 20%-a:
Vezetői pótlék az alapilletmény 40%-a:
Kerekítésből adódó illetmény:
Illetmény összesen:

318.863 Ft
63.773 Ft
127.545 Ft
19 Ft
510.200 Ft

Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okmányok
elkészítéséről, valamint a leendő jegyző vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséhez a kitöltendő nyomtatványok átadásáról.
Határidő: vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges nyomtatványok átadására: azonnal
kinevezési okmányok elkészítésére: 2011. április 13.
Felelős: polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a napirend keretén belül szükség van arra, hogy a megválasztott jegyző
esküt tegyen. Kéri, hogy az eskü idejére mindenki álljon fel.
A polgármester esküt vesz Demeterné Dr. Venicz Anita jegyzőtől.
”Én, Demeterné Dr. Venicz Anita esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek. Országunk alkotmányát,
alkotmányos jogszabályait megtartom. A minősített adatot megőrzöm. Hivatali
kötelességeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a jogsza-
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bályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül
tiszteletben tartva, a legjobb tudásom szerint, nemzetem és a Sárbogárdi Önkormányzat érdekeinek szolgálatában teljesítem. Hivatalomban és azon kívül
példamutatóan viselkedem, s minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a
Magyar Köztársaság fejlődését, szellemi és anyagi javainak gyarapodását
előmozdítsam. Isten engem úgy segéljen.”

Taps, gratulációk.
Demeterné Dr. Venicz Anita aláírja az esküokmányt.

4.

Bírósági ülnökök megválasztása.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: bírósági ülnökválasztásra periodikusan sor kerül minden testület életében, tekintettel arra, hogy lejárnak a mandátumok, ill. itt is van egy életkorbeli korlát, ami
akárcsak a bírákat, professzorokat, a bírósági ülnököket is köti. A bírósági ülnökök két csoportra oszthatók: ülnökök általában és az un. pedagógus ülnökök. A FM Bíróság elnöke külön felhívta a figyelmet, hogy határidőben töltsük fel a létszámot, mivel a büntetőeljárási törvény megváltozása folytán meglehetősen nagy szerep hárul majd a városi bíróságokon
ülnökösködő ülnökökre is - már a megjelenések számát tekintve. Hosszú évekig csak igen
kevés alkalommal kellett résztvenniük az ítélkezésben, de a fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárások helybe történő delegálása miatt jóval nagyobb szerepük lesz és itt jut szerep a
pedagógus ülnököknek is, mert kötelező, hogy az egyik ülnök pedagógus legyen.
A napirendet az ÜJB tárgyalta, kéri a bizottság javaslatának ismertetését.
Nagy Tibor ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr.Sükösd Tamás: tájékoztatásul elmondja, hogy érintettek nyilatkoztak arról, hogy hozzájárulnak a téma nyílt ülésen történő tárgyalásához és valamennyien benyújtották a jelöltséghez
szükséges mellékleteket.
Kéri a képviselők hozzászólását a napirend anyagához.
A napirendhez a képviselők nem szóltak hozzá.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel Bodoki Béla bírósági ülnöknek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 9 igen 1 fő nem vett részt a szavazásban - elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel Czeinerné TakácsTünde bírósági ülnöknek történő
megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 9 igen 1 fő nem vett részt a szavazásban elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel Csomós György bírósági ülnöknek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 9 igen 1 fő nem vett részt a szavazásban - elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel Flögl Istvánné bírósági ülnöknek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 9 igen 1 fő nem vett részt a szavazásban - elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel Hegedűsné Bereczk Erzsébet bírósági ülnöknek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 9 igen 1 fő nem vett részt a szavazásban - elfogadta.
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Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel Hingyi Györgyné bírósági ülnöknek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 9 igen 1 fő nem vett részt a szavazásban - elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi Klár Vincéné bírósági ülnöknek történő megválasztását.
A képviselőtestület a javaslatot 9 igen 1 fő nem vett részt a szavazásban - elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel Klárné Örkényi Ágnes bírósági ülnöknek történő
megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 9 igen 1 fő nem vett részt a szavazásban elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel László József bírósági ülnöknek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 9 igen 1 fő nem vett részt a szavazásban - elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel Madarászné Fehérvári Éva bírósági ülnöknek történő
megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 9 igen 1 fő nem vett részt a szavazásban elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel Szántó Gáspár bírósági ülnöknek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 9 igen 1 fő nem vett részt a szavazásban - elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás: áttérünk a pedagógus ülnökök megválasztására. Szavazásra teszi fel a
Balázs Sándorné bírósági ülnöknek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot
10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel Hingyi Gabriella bírósági ülnöknek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel Kecskés Andrea bírósági ülnöknek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel Tóth Zoltánné bírósági ülnöknek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 9 igen 1 fő nem vett részt a szavazásban – az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
87/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
ülnökjelölteket a Sárbogárdi Városi Bíróság bírósági ülnökévé megválasztja.
Név

Bodoki Béla
Czeinerné
Takács Tünde
Csomós György
Flögl Istvánné
Hegedüsné
Bereczk Erzsébet

Szül.hely,
idő
Alap
1953.08.01.
Székesfehérvár
1961.08.01.
Makó
1950.05.18.
Sárbogárd
1961.03.23.
Sárbogárd
1963.11.12.

Anyja neve

Pécsi Anna
Sipos Gizella
Zima Margit
Tóth Gizella
Jaksa Erzsébet

Lakcím
Sárbogárd
Sárbogárd
Sárbogárd
Sárbogárd
Sárbogárd

Bethlen G.u.3/A
Ady
E.u.140.
3/8.
Széchenyi u.37.
Fenyő u.6.
Damjanich u.
7/B
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Hingyi Györgyné
Klár Vincéné
Klárné
Örkényi Ágnes
László József
Madarászné
Fehérvári Éva
Szántó Gáspár

Kecskemét
1952.04.14.
Katymár
1946.11.29.
Székesfehérvár
1978.10.15.
Székesfehérvár
1961.03.05.
Kistormás
1950.11.11.
Alap
1955.01.16.

ülnökök:
Tállya
Balázs Sándorné
1956.02.05.
Sárbogárd
Hingyi Gabriella
1976.06.08.
Sárbogárd
Kecskés Andrea
1965.08.10.
Sárbogárd
Tóth Zoltánné
1960.03.11.

Németh Julianna
Vánkus
Magdolna
Szekerczés
Ágnes
Pető Erzsébet

Kiss Anna

Sárbogárd
Sárbogárd
Sárbogárd
Sárbogárd
Sárbogárd
Sárbogárd

Tapa Katalin
Csonka Julianna
Hegedűs Terézia
Merényi Erzsébet

Sárbogárd
Sárbogárd
Sárbogárd
Sárbogárd

Póth Rozália

Templom köz
11.
Köztárs. u. 96.
Kazinczy u.30.
Petőfi u.2/B
Ifjuság u.8/B
Árpád u.98.

Pedagógus

Arany J.u.26.
Ady E.u.131.
3/1.
Tompa M.u.50.
Zrinyi M.u.4.

Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, a
megválasztott ülnökök névjegyzékét Sárbogárdi Városi Bíróság elnökének küldje meg, a megválasztott bírósági ülnökök részére a megbízólevelek átadásáról gondoskodjon.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: polgármester
Dr. Sükösd Tamás: a megválasztott ülnököknek távollétükben is gratulál, természetesen akinek bármilyen összeférhetetlen tisztsége, vagy szervezetben ellátott tagsága, feladata van
azt az eskütételig meg kell szüntetnie. Erről a Megyei Bíróság elnöke kimerítő tájékoztatást
fog adni számukra.

4.

Tájékoztató a Sárvíz Helyi Közösség működéséről, valamint az eddig
megjelent, kiírt LEADER pályázatokról.
Előadó:
Sárvíz Helyi Közösség Vezetője

Dr. Sükösd Tamás: tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a közösség képviselője tegnap telefonon jelezte, hogy ha nem extrém és életbevágóan fontos – különös tekintettel arra,
hogy 10 ezer felett a LEADER-nek inkább szemlélői vagyunk, mint aktív alanyai – nem jön el
a képviselőtestület ülésére, mert egy másik projekten dolgozik. Azonban ha kérdés merül fel,
azt küldjük meg és írásban kimerítő választ fog adni. Egyébként az írásos tájékoztatót nem
kívánta kiegészíteni.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.
A képviselőtestüket 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
88/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
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Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Sárvíz Helyi Közösség működéséről, valamint az eddig megjelent, kiírt LEADER pályázatokról - Előadó:
Sárvíz Helyi Közösség
Vezetője” c. előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás: köszöni a képviselőtestület konstruktív hozzáállását a mai ülés munkájához, mivel többen jelezték, hogy munkahelyi, ill. iskolai elfoglaltságuk miatt 13 óra körül el
kell hogy távozzanak, ezért - egy rövid szünettel - a lehető legtöbb napirendet igyekszünk letárgyalni. Mint már említette rendkívüli ülés megtartása április 15-ig (jövő péntek) elkerülhetetlen a tb. finanszírozással kapcsolatos szerződés megkötése érdekében.

5.

Beszámoló a Sárbogárd – Hantos – Nagylók
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010.
évi működéséről.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a napirendi pontot az ESZB tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Érsek Enikő: ismerteti az ESZB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: emlékeztet arra, hogy az intézményfenntartó társulásokkal kapcsolatban
a héten együttes ülésünk volt Hantos és Nagylók települések önkormányzatával, ahol a
2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolók kerültek elfogadásra.
Kéri a képviselők hozzászólását, véleményét.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
89/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről” c. előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a polgármester beszámolóját elfogadja.

6.

Beszámoló a Sárbogárd – Hantos – Nagylók
Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi működéséről.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a napirendet az ESZB tárgyalta, kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Érsek Enikő ismerteti az ESZB javaslatát (jkv-hez csatolva).
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Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
90/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Beszámoló a
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a polgármester beszámolóját elfogadja.

7.

Beszámoló a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2010. év működéséről.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a napirendet az OKSB tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.

Erős Ferenc: ismerteti az OKSB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében
tartjuk fenn az ÁMK-t, ami megítélése szerint egy jól működő intézményünk és feltétlenül
szükséges a társulás fenntartása, mert ezzel a város sem jár rosszul.
Már többször elhangzott, hogy próbáljuk meg „Nagylókot kordában tartani”. Az ÁMK-val pályázunk a BM-es pályázatra. Ebben az esetben Nagylók egy rövid egyeztetés után önmérsékletet gyakorolt és ők nem nyújtották be a pályázatot. Két pályázat törvényi benyújtására
lehetőség van, azonban csak a kisebb szokott nyerni. Ez esetben az övék lett volna a kisebb, de ők - konstruktívan hozzáállva a témához - visszavonták a javaslatukat és tudomásul
vették, hogy az ÁMK pályázzon, ahogyan eredetileg is tervezve volt.
A napirendhez a képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
91/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Beszámoló a
Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010.
évi működéséről tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a Sárbogárd –
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről elfogadja.

8.

Beszámoló a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás
2010. évi működéséről.
Előadó:
polgármester
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Dr. Sükösd Tamás: a Szélessávú Közmű elkészült, úgy, ahogyan a pályázatban volt. A
PVVB ülésén tisztázásra került, hogy Sárbogárd esetében azért nincs teljes lefedettség, mert
a pályázat sem irányult a teljes lefedettség elérésére. A megvalósulás nagyjából azt tükrözi,
mint amire annak idején pályáztak. A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás Társulási Tanácsa is tárgyalta a témát, ami képviselőtestület döntésének előfeltétele.
A napirendet a PVVB tárgyalta, kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
92/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Beszámoló a
Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2010. évi működéséről” tárgyú
előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület megismerte a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás – Sárbogárd, Hősök tere 2. – 2010. évi tevékenységét, pénzügyi helyzetét.
A beszámoló alapján megállapítja, hogy az önkormányzati társulás
megállapodásában foglalt cél megvalósul.
A képviselőtestület a beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Ferencz Kornél elhagyta az üléstermet,
így a további munkában 9 képviselő vesz részt.
9.

Jelentés a belső ellenőrzés 2010. évi tevékenységéről,
az ellenőrzési megállapításokról.
Előadó:
a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

Dr. Sükösd Tamás: a belső ellenőrzés tulajdonképpen egy kiszervezett tevékenység. A kistérségnél volt állandó belső ellenőr, aki folyamatosan GYES-en van. Helyette a Szántó és
Társa Bt (dr. Hosszúné Szántó Anita) került megbízásra - hosszú évek óta.
A napirendet a PVVB tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva.)
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
93/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi belső
ellenőrzésekről szóló jelentést megtárgyalta.
A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőket, hogy az ellenőrzés elvégzése során feltárt hiányosságot pótolják, illetve a továbbiakban a javaslatok szerint járjanak el.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: intézményvezetők

10.

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási
rendelet elfogadása.
Beterjesztő: polgármester
Előadó:
a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző
Gazdasági Osztály vezetője

Dr. Sükösd Tamás: a képviselőtestület tagjai megkapták az írásos anyagot, ill. egy javított
példányt is. Kéri a gazdasági osztályvezetőt, hogy a javításnak a tartalmát ismertesse.
Harmath Józsefné: a rendelet-tervezetben történt javítás 2. § (4) bekezdésnél, ahol a felhalmozási kiadásokról van szó, ill. azok megbontásáról beruházási és felújítási kiadásokra.
Összességében a szám jó volt, viszont az egyik intézménynél a fogalmak megfelelő értelmezése miatt átcsoportosításra került sor a beruházási és felújítási kiadások között. A mellékletben megtörtént a javítás, csak a rendelet-tervezet szövegében nem. A 79.917 e Ft-os
beruházási kiadás 79.467 e Ft-ra változott, a felújítási kiadás pedig 96.661 e Ft-ról 97.111 e
Ft-ra. Természetesen az össz felhalmozási kiadás 176.578 e Ft nem változott, csak az értelmezési problémákat később tisztázták.
Ezen kívül két mellékletben történt változtatás az eredetihez képest. Az egyik a 8. sz. melléklet, ami eredetileg sem volt végül is hibás, csak átütemeztük olyan szempontból, hogy összhangban legyen a 2. sz. melléklettel, ami a főszámokat tartalmazza. Tehát az állami normatíváknál a teljesítésben azokat tüntettük fel, amelyeket ténylegesen megkaptunk a központi
költségvetésből. Az előző anyag azokat a sorokat tartalmazta, amit az eredeti költségvetés
és ahhoz képest tüntettük fel a tényleges teljesítést. Úgy tartottuk célszerűbbnek, ha így szerepel a mellékleten.
A 10. sz. mellékleten hiba történt, helyesen a 2010. évi tényadatokról van szó. Az elnevezésben 2011. szöveg szerepelt.
Ferencz Kornél visszajött,
így a további munkában 10 képviselő vesz részt.

Dr. Sükösd Tamás: a napirendet valamennyi bizottság tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Nagy Tibor ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Erős Ferenc ismerteti az OKSB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Érsek Enikő ismerteti az ESZB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Tóth Béla ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
A napirendhez a képviselőtestületi tagok nem szóltak hozzá.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel a zárszámadási beszámoló elfogadását.
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A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
94/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A beszámoló az
önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása” c. előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót elfogadta.

Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel a zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
11/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról

12.

Önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2011. évi támogatásának igénylése.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint semmilyen esély mellett nem szabad elmenni. A gazdasági osztályvezetővel és az aljegyzővel történt egyeztetés után azt állapították meg, hogy nem egy túl nagy esélyt hagytunk volna ki, ha
nem adjuk be a támogatási igényünket, mert sajnos a jogalkotó leginkább azokat az önkormányzatokat preferálja az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok között, akik közmű számláikat 60 napon túl nem fizették a tavalyi időszakban. Nálunk ilyen
nincs. Van még pár olyan kategória, amit nem érzünk teljesen egzakt módon megfoghatónak, abba esetbe beleférhetünk. Úgy gondolja, egyfajta kötelességünk, hogy beadjuk ezt a
pályázatot, de nem gondolja, hogy ez fogja megoldani a problémánkat.
A napirendet a PVVB tárgyalt, kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
95/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának igénylése című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
Törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. mellék-
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let) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január
1-jén 12.297 fő.

II.

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 170.000 ezer forint
összegű bevételt tervez.

III.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét
152.592 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV.

Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011.
évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

V.

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező
könyvvizsgálatra kötelezett.
Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot a kiírás szerinti határidőre nyújtsa be.
Felelős: polgármester
Határidő. 2011. április 30.
Nedoba Károly és Etelvári Zoltán elhagyta az üléstermet,
így a további munkában 8 képviselő vesz részt.

13.

Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények
térítési díjának megállapítása.
Előadó:
a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

Dr. Sükösd Tamás: kötelező a térítési díjat megállapítanunk és ezzel egyidejűleg a szociális
rendeletünket is módosítani kell. Ebben a vonatkozásban viszonylag fakultatív elem áll rendelkezésére a testületnek. Kérdezi a napirend előadóját, van-e kiegészítése az írásos anyaghoz?
Szenci György: köszönöm, nincs.
Dr. Sükösd Tamás: a napirendet az ESZB és a PVVB tárgyalta. Kéri a bizottsági javaslatok
ismertetését.
Érsek Enikő: ismerteti az ESZB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Tóth Béla ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
A napirendhez hozzászólás nem volt.
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Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
96/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények
térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztést.
1.

A képviselő-testület utasítja az ESZI intézményvezetőjét, hogy
az elfogadott térítési díjakat figyelembe véve az intézmény költségvetését dolgozza át.
Határidő: 2011. április 22.
Felelős:
ESZI intézményvezető

2.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosított költségvetési rendeletet a 2011. májusi ülésre készítse el.
Határidő: 2011. május
Felelős:
jegyző

Dr. Sükösd Tamás: az ülésteremben pillanatnyilag 8 képviselő tartózkodik. Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy rendelet elfogadásához minősített többség szükséges, tehát a
megválasztott képviselők több mint a felének egyező szavazatára van szükség a rendelet
megalkotásához.
Szavazásra teszi fel az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletmódosítás elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestülete
12/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006.(VI.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

14.

A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett
programjának elfogadása.
Előadó:
Erős Ferenc OKSB elnöke

Dr. Sükösd Tamás: kérdezi az előterjesztőt – az OKSB elnökét - hogy kíván-e kiegészítést
fűzni az írásos anyaghoz?
Erős Ferenc: nem.
Dr. Sükösd Tamás: a napirendet az OKSB és a PVVB tárgyalta. Kéri a bizottsági javaslatok
ismertetését.
Erős Ferenc ismerteti az OKSB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Tóth Béla ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: a napirend tárgyalása előtt elmondja – mivel számos e-mail-es és egyéb
érdeklődés érkezett hozzá azzal a kérdéssel, hogy az idén hogyan alakulnak a Sárbogárdi
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Napok. Volt aki konkrétan levelet is irt és szeretett volna MMS-en kapcsolatba lépni. Itt is elmondja, hogy nagyon szívesen áll mindenkinek a rendelkezésére, a telefonszámai nyilvánosak, de ebben az ügyben a OKSB elnökét és az alpolgármestert is kereshetik. Mindenkinek
figyelmébe ajánlja, hogy a témával kapcsolatos előterjesztés fent van a honlapon is, így láthatóak az elképzelések. Idén egy kicsit a Sárbogárdi Napok korábbi hagyományaira történő
visszatérés és a jó értelemben vett sárbogárdi értékek előtérbe helyezése volt a cél. Ezért
van egy hosszabb periódus, ezen belül időközönként visszatér a rendezvénysorozat, különböző lendülettel bevonva a formailag megalakult és bejegyzett, ill. egyéb önszerveződő csoportokat is, gondol itt. pl. a nyugdíjasokra.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Nagy Tibor: mindenkinek elérhetővé válik a 6 hetes rendezvénysorozat. Ez a programsorozat véleménye szerint olyan jellegű programokat tömörítő sorozat, ami egy élő városnak a
mindennapjait ki kellene, hogy töltse, annak érdekében, hogy városunk egy valódi élő város
és ne egy alvó város. Ahhoz, hogy egy kis élet költözzön ide, szükség is van a programokra.
Szükség van rá azért is, hogy egész évben legyen lehetősége a családoknak, hogy ki tudjanak mozdulni, legyen hova közösen elmenniük. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk annak a
módját, hogy mindenki időben tudomást szerezzen arról, mi az a program amilyen részt vehet akár egyénileg, családdal, vagy baráti társasággal.
Javasolja a helyi újságoknak - egyeztetés után – biztosítsanak állandó helyet a programok
közzétételére. Tehát mindig lehessen tudni – szinte műsorújságszerűen – hogy hova lehet
elmenni és ezt hétről hétre, vagy kéthetente megjelentetni. Szinte mindig kéznél legyen az a
lehetőség, ha valaki kedvet kap rá, megfelelő kulturális, vagy sport programban részt tudjon
venni.
Hangsúlyozná, hogy ez a programsorozat jó. Azt is hozzá kell tennie, hogy a három napos
Bogárdi Napok is jó volt. Kétségtelenül egy jól sikerült rendezvény volt és szeretné, ha viszszaugranánk az időben. Mindenkit szeretne arra emlékeztetni, hogy 8-9 évvel ezelőtt, amikor
először szóba került, hogy a Bogárdi Napok három naposak legyenek az azért történt, mert
Sárbogárd városméretű település megirigyelte a pici Abát, ahol már évek óta egy jól működő
rendezvénysorozat volt. Ne feledjük el, hogy közakarat volt arra, hogy a városi napok egy intenzív három napos hétvégét foglaljon el és így lehetőség volt arra is, hogy akár családtagokat elhívjunk egy hosszú hét végére, akik az ország másik területéről jöttek és egyéb más
lehetőségeknek is teret adott, beleértve a testvértelepüléseket is ide lehetett volna hozni,
vagy az énekkar külföldi partnerkapcsolatait is intenzívebben lehetett volna ápolni.
Szeretné, ha elismernénk azt, hogy ez a rendezvény ritka jó volt és Sárbogárd városnak valóban egy városi programot biztosított.
Ezzel szemben a hat hetesre nyúló bogárdi hetekkel egy kicsit visszamegyünk „faluba”. Mert
ahogyan az előbb is említette, a programokra szükség van, de úgy gondolja, hogy egy három napos rendezvényt – egész évre kiegészítve - lehetne megrendezni, vagy megrendeztetni. Az egyébként nagyszerű dolog, hogy a civilek ebben aktívan részt vesznek és a horgászversenytől kezdve még a Honvéd Bajtársi Egyesület is egy történelmi vetélkedőt rendez
a gyerekeknek. Neki ezzel semmi baja nincs, de azért ez Sárbogárdi Napok keretében picit
vicces. Úgy érzi, hol elapróztuk, hol meg túlságosan megnyújtottuk, ill. nem a megfelelő
programokat kapcsoltuk össze.
De ettől még jó lesz!
Javasolja, hogy a jövő évre vonatkozóan gondoljuk át, hogy ezt a két programsorozatot kapcsoljuk össze és így a sárbogárdi embereknek programokat biztosítunk egész évre, de mégis legyen egy olyan egész hét, vagy 1-2 hétvégét átölelő program, amire valóban mindenki
egyszerre meg tud mozdulni, amit igazán mindenki vár.
A következőket kénytelen elmondani:
„Elnök Úr, Kedves Barátom!
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Én ezt a tervezetet meg fogom szavazni. Én egyetlen sárbogárdi embernek az örömét nem
akarom elvenni, ide olyan emberek is el tudnak jönni, akik életükben soha, semmilyen koncerten nem voltak még. Itt rendkívül színvonalas, igazi kultúrát adó zenekarok léptek fel. A
Bikinire, Demjén Rózsira senki - bármilyen neveltetésű ember, akár mélykultúrából jövő ember - rosszat nem mondhat. Tehát szükség van erre.
Azt értetlenkedve fogadtam, hogy nem hívtatok meg arra a civil fórumra, ahol a civil egyesületekkel a Sárbogárdi Napok szervezését bonyolítottátok. Én ennek a bizottságnak a helyettese vagyok és nagyon-nagyon sajnálom, hogy bármilyen okból engem ebből kirekesztettetek. Én sem bosszúnak, sem igazából sértésnek nem veszem, tehát a maximális támogatásomról biztosítom ezt a rendezvényt, de arra kérlek benneteket, hogy ezt még egyszer se
velem, se mással, senkivel ne tegyétek meg.
A Zsoltihoz fordulok, mert tudom, hogy az Elnök úr átadta az ezzel kapcsolatos szervezéseket, nagyon szépen kérlek, mert ennek sem politikai, sem kulturális, semmilyen okból megfogalmazható igazi oka nem lehet, amit velem tettetek.”
Dr. Sükösd Tamás: tisztelettel kéri Nagy Tibor képviselőt, hogy maradjon a napirendnél. Ezt
a témát meg lehet vitatni egy frakcióülés keretében, nem tartozik a nyilvánosságra és nem
tartozik az önkormányzati ülés témájához sem.
Nagy Tibor: ő támogatni fogja a programot és biztosítja a TV nézőket és a jelenlevőket is,
hogy a frakción való megbeszélésnél ez süket fülekre nem talált.
Novák-Kovács Zsolt: egy sajtóban megjelent hírre szeretne reagálni. Egy helyi orgánum azzal tisztelte meg, hogy ő a programsorozat fő szervezője. Ez megtisztelő, de nem akar más
tollaival ékeskedni, ugyanis ezt a sorozatot nem ő szervezte, hanem mint annak idején a választási kampánynak is középpontjába állítottuk az összefogás jelszót, azt itt is megpróbáltuk
megvalósítani, vagyis, hogy minél szélesebb bázisra, minél szélesebb talpakra építeni a
Sárbogárdi Napok rendezvénysorozatát, minél többeket bevonni ebbe és minél többféle sorozatos programlehetőséget kínálni a város lakóinak.
Némiképpen vitatkozna az előbb említett „falusivá” süllyed a programsorozat. A változtatásnak szemléletbeli oka van véleménye szerint, miszerint a Bogárdi Napok rendezvénysorozata a sárbogárdiakról, a sárbogárdiaknak szóljon. Ebből adódóan nem érzi megfelelőnek azt a
jelzőt, hogy attól lenne falusi, hogy a helyiek szerepelnek és a helyiek részvételével zajlanak
elsősorban a programok.
Nagy Tibor: nagyon fontos hangsúlyozni, senkit nem akar megbántani, de tiszteletben kell
tartani azt a nyilvánvaló tényt, hogy egy történelem vetélkedő, vagy egy horgászverseny az
nem egy kulturális kikapcsolódást biztosító program. Azt vagy egy verseny, vagy egy más
jellegű program segíti elő.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
97/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Sárbogárdi Napok (Hetek) rendezvénysorozat programjának elfogadása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. május
14 – június 25. között megrendezésre kerülő Sárbogárdi Napok ( Hetek) alábbi programtervét elfogadja:
XX. Sárbogárdi Napok (Hetek) programterve 2011.
Május 14.
(szombat)

Május 15.
(vasárnap)
Május 16.
(hétfő)

Május 20.
péntek
Május 21.
szombat

Május 2122.
(szombat vasárnap)

Május 22.
vasárnap

Május 27.
péntek

Május 28.
(szombat)

Ünnepélyes megnyitó
XVI. hintók versenye
Diskó Silver- születésnapi parti
Plank Antal - emléktúra
Örspusztára kerékpárral és
gyalogosan.

Szervező: Lovas Egyesület.
Helyszín: Ifjúsági Park
Helyszín: Silver Club
Szervező: Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Városi Bizottsága

„ Nemcsak a húszéveseké a világ!”

Nyugdíjas klubok műsora (Sárbogárd,
Sárhatvan, Pusztaegres, Töbörzsök,
Sárszentmiklós stb.)
Helyszín: József Attila Műv. Központ

I. Sárbogárdi Pókerverseny

(Helyszín szervezés alatt)

Történelmi vetélkedő a 7-8.
osztályosok részére a Rákócziszabadságharc emlékére.
Sportnap
- Asztalitenisz torna : amatőröknek és profiknak
- Íjászbemutató

Szervező: Honvéd Bajtársi Egyesület.
Helyszín: József Attila Művelődési
Központ

- Karatebemutató
- Erőemelő- verseny
- Országos Tizenegyes-rúgó
Bajnokság
- Ifjúsági Labdarúgó Torna
- Tinódi Kupa- sportversenyek
Sárbogárdi kórusok hangversenye: ÁMK kórusa, Mészöly
Géza Általános Iskola kórusa,
Huszics Vendel Kórus
Ünnepi képviselő-testületi ülés
Sárbogárd várossá nyilvánítása 25. évfordulója alkalmából
előadás – kiállítás megnyitó –
fogadás
„Pörkölt Fesztivál” – Dél-Fejér
településeinek részvételével
- Bornap és borkóstoló
- Népi együttesek bemutatója
- Kézművesek, sajtosok, mézesek, stb.
- Népművészeti - iparművészeti bemutató és vásár
- Hagyományőrzők műsora
- Utcabál
- „Összeolvadás éjszakája”

Szervező: Sbg. Asztalitenisz Klub
Helyszín: Szent István Általános Iskola
Szervező: Sárbogárdi Íjász Club
Helyszín: Sárbogárdi LSC Sporttelep
Helyszín : Sárbogárdi LSC Sporttelep
Helyszín : Sárbogárdi LSC Sporttelep
Szervező :Sárbogárdi LSC
Helyszín: Sárbogárdi LSC Sporttelep
Helyszín : Smiklós SE Sporttelep
Helyszín: Tinódi sportpálya
Helyszín: József Attila Művelődési Központ

Szervező: Sárbogárdi Múzeum Egyesület, Sárbogárd Város Önkormányzata.
Helyszín: József Attila Művelődési Központ

Helyszín: Ifjúsági Park

Helyszín : Silver Club
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Május 29.
(vasárnap)

Június
3.
(péntek)
Június 4.
(szombat)
Június 5.
(vasárnap)

Élő kívánságműsor
Gyermeknap az Ifjúsági Parkban, Smiklóson, Papföldön,
Rétszilason, Pusztaegresen
- Játszóház, kerékpáros ügyességi verseny, játékos sportversenyek
- Barta Tóni csuzlizdája
- Kézműves foglalkozások
- Tűzoltó- és rendőrségi bemutató
- Ugrálóvár, arcfestés, népi játékok
- Gyermekműsor
- Mini vidámpark
- Szalmavár
- Ebéd
Gazdatalálkozó, gépbemutató
Helyi amatőr művészeti csoportok előadása
Horgászverseny és családi nap

Helyszín: Ifjúsági Park

Kisebbségi önkormányzati nap

Helyszín: József Attila Művelődési Központ.
Helyszín: Nagyhörcsöki–tó
Szervező: Nagy József
Helyszín: Ifjúsági Park

Június 7.
(kedd)

Kiállítás megnyitó: „Mutasd
meg , mit tudsz!” sárbogárdi
amatőr művészek bemutatója

Szervező: Sárbogárdi Múzeum Egyesület
Helyszín: régi községháza kiállítótermei

Június 10.
(péntek)

Sárbogárd a XXI. század küszöbén – előadás

„Áttörés éjszakája”

Helyszín: József Attila Művelődési Központ
Szervező: Pusztaegresi Polgárőr Egyesület
Helyszín: pusztaegresi sportpálya
Szervező: Sárbogárdi Kosárlabda Club
Helyszín: Smiklós SE Sportpálya
Helyszín: Silver Club

Pünkösd kupa – labdarúgó torna

Helyszín: Sárbogárdi LSC Sporttelep
és/vagy Smiklós SE Sporttelep

Standup comedy (Showder
Club előadói)
Kézilabda kupa

Helyszín : Silver Club

Polgárőrnap Pusztaegresen
Június 11.
(szombat)

Június 1112. (szombatvasárnap)
Június 17.
(péntek)
Június 18.
(szombat)
Június 19.
(vasárnap)
Június 24.
(péntek)

Június 25.
(szombat)

Kosárlabda torna

Andrew boy lemezbemutató
„Hatvan év Hatvanon” helytörténeti kiállítás megnyitója
Szent Iván-éj – varázslatos
programok – szalonnasütés,
sámánének, versek, stb.
- Fúvós térzene
- Díjkiosztás, gálaműsor
- Az ünnepségsorozat zárása
- Koncert (EDDA)
- Utcabál

Helyszín: Mészöly Géza Általános Iskola Sportcsarnoka
Helyszín: Silver Club
Helyszín: Sárhatvani Klub

Helyszín: Ifjúsági Park
Szervező: Sárbogárdi Fúvószenekar
Helyszín: Hősök tere
Helyszín: Díszterem
Helyszín: Ifjúsági Park
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Utasítja a polgármestert, hogy a programokra az előadókkal a szerződést kösse meg.
Utasítja az Oktatási-, Közművelődési- és Sport Bizottságot, hogy a
Sárbogárdi Napok rendezvényszervezését a technikai részletekig végezze el, a rendezvénysorozat végén számoljon be a képviselőtestületnek.
Határidő: folyamatos
illetve: 2011. május 14- június 25.
Felelős: szerződésekért a polgármester
rendezvényszervezésért , beszámolóért: OKSB

15.

Az Alba Regia Civitan Club Rehabilitációs Nonprofit
Közhasznú Kft. támogatási kérelme.
Előadó:
polgármester
Nedoba Károly és Etelvári Zoltán visszajött,
így a további munkában 10 képviselő vesz részt.

Dr. Sükösd Tamás: a napirend előterjesztése számára gondot okoz.
Ez a közhasznú társaság foglalkoztat egy halmozottan hátrányos helyzetű sárbogárdi lakost.
Az Alba Regia Civitan Club Rehabilitációs Nonprofit Közhasznu Kft. nem sárbogárdi székhelyű, így a támogatása - a közpénzek felhasználásáról szóló jogszabály alapján- nem tűnik
törvényesnek. A cég vezetőjével telefonon egyeztetést folytatott, hogy ezt a dolgot hogyan
lehetne megoldani. Tudomása szerint az ő csoportjukban működik társadalmi szervezet is és
azt javasolta neki, hogy a LÁRKE Egyesület mintájára, inkább a társadalmi szervezeteket
támogató pályázaton próbáljanak meg elindulni, mert annak nagyobb létjogosultsága van.
Ha belegondolunk abba – ez egyébként bizottsági ülésen is felmerült – van olyan fogyatékosokat patronáló társadalmi szervezet, akik 25-30 sérült gyerekkel foglalkozik és nekik öszszességében nem tudunk annyit adni, mint amennyi támogatásra itt szükséges lenne, ahhoz,
hogy ez a működés fenn tudjon maradni.
A napirendi pontot a PVVB tárgyalta, kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő „B” határozati javaslat
elfogadását, tekintettel arra, hogy a PVVB ezt javasolta elfogadásra.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
98/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az
Alba Regia Civitan Club Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem nyújt támogatást az Alba Regia Civitan Club Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft-nek. (8000 Székesfehérvár, Selmeci u. 18.)
Utasítja a polgármestert , hogy a döntésről tájékoztassa a szervezet
vezetőjét .
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

16.

Emléktábla elhelyezése Huszics Vendel emlékére
a József Attila Művelődési Központ külső falán.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a Bogárd-Dal Egyesület, ami a 43 éve működő kórus mögött álló társadalmi szervezet vezetője, Szabados Tamás kereste meg az emléktábla elhelyezésére vonatkozó kérelemmel. Az emléktábla igazából egy kicsit célirányos emléktábla lenne egy zenei
idézettel, ill. az emléktáblát elhelyezők Bogárd-Dal Egyesület és Sárbogárd Város Önkormányzata felirattal kerülne kihelyezésre. Ennek két oka van, egyrészt így lehet ezt megoldani
egy belátható költségvetésen belül, másrészt pedig a mesteremberek akik ezt elkészítik, így
tudják bevállalni, hogy elkészüljön éven belül – a Zenei Világnapra, ami most még nem pontosított, hogy október első, vagy második hétvégéjére fog-e esni. Mindenképpen szükséges
egy korábbi döntéshozatal.
A napirendet az OKSB tárgyalta, kéri a bizottság javaslatának ismertetését.
Erős Ferenc ismerteti az OKSB javaslatát (jkv-hez csatolva).
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
99/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
„Emléktábla elhelyezése Huszics Vendel emlékére a József Attila
Művelődési Központ külső falán” tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi 55 x
75 cm méretű emléktábla elhelyezését a tulajdonában lévő József
Attila Művelődési Központ külső falán Huszics Vendel emlékére.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az egyesület
elnökét és a József Attila Művelődési Központ működtetőjét.
Határidő: tájékoztatásra : 2011. április 22.
Felelős: polgármester

17.

Sárbogárd közlekedési rendjének felülvizsgálata.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: Sárbogárd közlekedési rendjének felülvizsgálatára felvetődött - többek
között Nedoba képviselő úrtól is - a javaslat. A képviselőtestület határozatot hozott az ügyben. Ezt követően közlekedési kerekasztal összehívására került sor. A kerekasztalon, ill. azt
követően DVD-n és írásban benyújtott javaslatok után született meg az első változat. Azért
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első változat, mert nyilván a közlekedési renddel folyamatosan együtt kell élnünk. A közlekedési rend felülvizsgálatára bármikor lehet építő jellegű javaslata bárkinek. Az előterjesztés is
olyan módon fogalmaz, hogy több részre lehetne felosztani. Most a leggyorsabban megoldható feladatok kerültek az előterjesztésbe, amivel racionalizálni lehet a közlekedési rendet,
ill. vannak olyan technikai jellegű dolgok, mint pl: forgassuk vissza a táblát, állítsuk vissza,
(vagy éppen amire egyik bizottsági ülésen került sor, amikor kiderült, hogy az egyik utcasarokról nyom nélkül ellopták a táblát) pótoljuk a táblákat.
Bizottsági ülésen felvetődött – amit egyébként a DVD mellékletet szerkesztő Fűrész József
gépjárműoktató is kiemelt – célszerű lenne a Kossuth u.-Petőfi u. kereszteződésébe „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla kihelyezése.
Régen a Petőfi- Kossuth utca kereszteződésében a Kossuth utca (ha a Petőfi utcáról közelítjük) jobb oldali szakasza egyfajta makadám út volt, akkor egyértelműen az elsőbbségi szabályok vonatkoztak rá. Amióta leaszfaltozásra került azóta - különösen azoknak, akik nem a
városban élnek - sokszor okoz problémát, hogy hogyan alakul ott a forgalmi rend.
Felvetődött - és itt felhívná a PVVB elnökének figyelmét, hogy sajnos a kivonatba rosszul
került bele – az a javaslat, hogy egy Állj! Elsőbbségadás kötelező! táblát helyezzünk el a Petőfi utca belső végén és nyilván ezt a Kossuth utca elsőbbségadásra vonatkozó tábláinak leszerelésével tegyük meg.
Tehát az előterjesztés írásos szövegét feltétlenül szeretné bizottsági ülésen elhangzottakkal
annyiban kiegészíteni, hogy a Petőfi utca és Kossuth utca kereszteződésébe kerüljön kihelyezésre az Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla.
Ezzel egyidejűleg a Kossuth utca temető felőli részéről az elsőbbségadást és az útkanyarulatot jelző táblákat szüntessék meg, ill. az előterjesztést ki kell még egészíteni annyival, hogy
a közlekedési rend felülvizsgálata mellett szükséges lesz a következő testületi ülésre a járművek behajtási rendjéről szóló 43/2004-es önkormányzati rendeletnek a felülvizsgálata is.
Mivel ha a közlekedési renden változtatunk, akkor utána a vonatkozó rendeletet is meg kell
változtatni. Javasolja, hogy a határozati javaslatba határidőként a következő képviselőtestületi ülés időpontja kerüljön megjelölésre.
A napirendet a PVVB tárgyalta, kéri a bizottsági javaslat ismertetését.
Tóth Béla ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Macsim András elhagyta az üléstermet,
így a további munkában 9 képviselő vesz részt.

Nedoba Károly: ő nyújtott be önálló képviselői indítványt a közlekedési rend felülvizsgálatára.
Ami az előbb elhangzott kiegészítésként: - Petőfi- Kossuth utca kereszteződésében Állj! Elsőbbségadás kötelező! tábla kihelyezése - teljesen jogos, ezt már több éve ő is kérte, mivel
nagyon nagy a balesetveszély.
Amikor a javaslatát megtette, kicsit bővebb anyagra számított, de ezt is el tudja fogadni. Úgy
gondolja talán az is beleférne – ahogyan Nagy Tibor a rendőrségi beszámoló tárgyalásánál
említette – hogy a nem megfelelő, vagy kopott táblák cserélésre kerülnének.
A Petőfi utcára nyílik egy jobbkezes utca (ellopták a táblát). Aszfaltos az út. Ha a zsákutcából
kijönnek, a Petőfi utcában meg egyenesen megy valaki, ha nekimenne, ő lenne a hibás. Ezzel arra utal, hogy kicsit bővebben gondolta a város közlekedési helyzetének felülvizsgálatát.
Még két dolgot fűzne hozzá: a gazdák behajtását elfogadja és nem is kritizálja, de talán azt
meg lehetne beszélni - és lehet, hogy ők is el tudnák fogadni - ki kellene jelölni egy utat –
akár a Petőfi, Kisfaludy, Kossuth utcát – mivel ez a legrövidebb út a szárítóhoz, hogy akkor
ott járjanak és ne törjék össze a város többi utját.
Azt is el tudja fogadni, hogy a József A. utcában a sebességcsökkentő bordák elbontásra kerülnek, helyette a zebra előtt és után térkövezés lesz.
Azon azonban el kellene gondolkodni, hogy az Attila utcában fontos-e felvenni a fixen, szilárdan elhelyezett fekvőrendőrt, de ha így dönt a testület el tudja fogadni. Megszokták az au-
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tósok, mert „nem akkorát dob”. Ott tulajdonképpen a vizelvezetéssel van probléma, amit a
KPM meg tudna oldani.
Dr. Sükösd Tamás: az Attila utcával kapcsolatban felmerült ez a probléma. A rendőrkapitánynyal beszélt a dologról, és olyan választ kapott, hogy akkor ők inkább meg próbálják koordinálni, hogy valóban be legyen tartva a sebesség.
Az Attila utcánál vannak rendezetlen tulajdoni viszonyok vannak. A honvédségi tulajdonnal
vannak problémák. A vízmegállás úgy tűnik, hogy egyenlőre nem kezelhető másképpen csak
ha ezt a fajta forgalomlassító berendezést felvesszük.
Nagy Tibor: az előterjesztésben szerepel, hogy a József Attila u. Ady E. u. felé történő
egyirányusításával az út É-i: iskolák, katolikus templom felőli oldalán parkoló helyek alakíthatók ki. Ez a határozati javaslatban nem szerepel. Ugyanakkor a zebra előtt és mögött sebességcsillapító küszöb épülne.
Kér mindenkit, ha az utca egyirányusítva lesz, akkor ne építsünk két irányból sebességcsillapító küszöböt. Ezt össze kell hangolni. A zebra elé kell térkővel kiépített küszöb, mögé már
nem kell.
Most tulajdonképpen arról van szó, hogy felszedjük a régi fekvőrendőrt és térkövezünk?
Nem az egyirányusítás itt a hangsúlyos, hanem a kb. 50 parkolóhely kialakítása. Szeretné jelezni a tiszti lakótelepen élőknek is, nem összevissza akarunk utcákat egyirányusitani, hanem megfelelő parkolóhelyeket szeretnénk létrehozni, pusztán festékkel. Erre a későbbi időpontban fog sor kerülni? Nincs semmi kifogása, ha ez összehangolva történik.
Kérte már korábban, hogy a zebra melletti sövénynek a magassága - amit egyébként a Bajtársi Egyesület rendkívüli precízen karban tart - alacsonyabb legyen. Muszáj kompletten kezelni ennek az egy utcának a kérdését. A József A. u. 7-9-11-13. szám alatti zöld házak gimnáziummal szemben – lakóit ne keserítsük el az egyirányusitással., hanem mindenképpen jelezzük feléjük, hogy szándékunkban áll nekik egy külön felhajtót építeni, ami biztosítja
azt, hogy nem kell az egész lakótelepet körbe autózni, ha haza szeretnének jutni. Minden
más esetben a megnövekedett távolság elenyésző, 20-50 méterben mérhető. Ebben az egy
esetben a zöld házak négy lépcsőháza előtt a Sáfrány pékség felé egy felhajtást biztosítsunk
nekik – de csak nekik – a lépcsők előtt, a gimnázium kisajtó mögött pedig vissza tudnak hajtani. Az a baj, hogy ez az utcatorkolat a József A. utcáról torkollik…
Dr. Sükösd Tamás: megkérdezi a műszaki osztály vezetőjét, önkormányzati területről van
szó?
Szőnyegi Lajos: nem.
Dr. Sükösd Tamás: …a honvédségé az a rész, amiről Nagy Tibor beszélt.
Az összes egyeztetésen részt vett, de nem tudja megmondani, hogy a határozati javaslatból
miért maradt ki az egyirányusítás, pedig egyeztettünk róla.
Szőnyegi Lajos: én sem tudom.
Dr. Sükösd Tamás: valószínűleg az miatt, hogy ezeket a problémákat nem tudtuk rövid távon
feloldani.
Azért javasolja így elfogadni a tervezetet, mert az érintett tulajdonosokkal - MNB Zrt. és a
Honvédségi Infrastrukturális Ügynökség történt tárgyalás során felajánlották, hogy az önkormányzat vegye át kompletten a lakótelepet és használja. Ők ilyen darab ügyekben még azt
sem tudják vállalni, hogy összehívnak egy döntéshozó szervet, aki megvitatná a mi elképzeléseinket. Ezért ez az egyirányusitásos, parkoló kialakításos dolog ennyit tud csúszni.
Az egyeztetések során elhangzott és a műszaki osztály is vállalta, hogy a közlekedési koncepció áprilisra, legkésőbb a májusi ülésre előkészíthető lesz. Elkészült a mai ülésre, és amit
lehet ésszerűsíteni azt tegyük meg, még akár a mezőgazdasági szezon dandárja előtt.
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Etelvári Zoltán: ő a József Attila utcát nem egyirányusitaná (lásd. Március 15-i ünnepség,
nem tudtuk merre elterelni a forgalmat). Megmaradhatna a két fekvőrendőr. Ha meg nem lehet megoldani, hogy ne legyen egyirányú, akkor javasolja, hogy parkolók ne jobb oldalon legyenek (a KRESZ szerint az egyirányú utcában baloldalon is lehet parkolni).
Ha jobb oldalra tesszük a parkolót, akkor ott állnak az autók sorban. A gyerekek azon a járdán kiözlekednek és két autó takarásából eléléphetnek a forgalomban résztvevő autónak.
Ha baloldalon állnak meg az autók, akkor a gyerek a járdáról nem tud az autó mögül, takarásból eléfutni az autónak. Ő baloldalra tenné a parkolót és nem festené fel, mert az nagyon
nagy pénz, hanem le kell venni a „Megállni tilos” táblákat és akkor az utcának a baloldalán –
ha rendelkezésre áll 2.75 – 3 m-es űrszelvény – lehet parkolni.
Hangsúlyozza, meggondolandó a József A. utca egyirányusitása, mert egy ilyen elterelő út
ünnepség alkalmával nagyon kell. Március 15-én a 63-as utat el kellett, hogy foglaljuk. Ha el
tudnánk őket valamerre terelni, József A. u. – Kossuth u. – Tompa M. u. vissza Turi Miklós
utca, meg van oldva a probléma.
Szőnyegi Lajos: Petőfi utcán kell az elterelést megoldani.
Etelvári Zoltán: ott is, de a Petőfi u. keskenyebb a forgalomnak, mint a József A. utca.
Egyetért Nedoba Károllyal. Ő sem venné fel az Attila utcában a fekvőrendőrt, mert vannak
renitenskedő gyorshajtók, akiknek nem árt, ha valami visszafogja.
Véleménye szerint ne egyirányusitsuk a József Attila utcát. Ha mégsem lehet erről lemondani, akkor a parkolók a baloldalán legyenek.
Dr. Sükösd Tamás: a határozati javaslatban nincs benne az egyirányusítás, pontosan azért,
mert igazából nem tudtuk volna megoldani, hogy a lakók egy része haza tudjon menni úgy,
hogy az egyértelműen olyan területen történjen, amilyen területtel rendelkezni vagyunk jogosultak.
Megkérdezi Etelvári Zoltán, hogy az Attila utcával kapcsolatos véleményt feltegye módosító
javaslatként?
Etelvári Zoltán: meggondolandó, véleménye szerint.
Hangzavar.
Dr. Sükösd Tamás:megjegyzi, innentől a képviselőtestület ülését, különösen az adásra tekintettel, a Magyar Közút Nonprofit Zrt szponzorálja, mely jó ha még kétszer, háromszor hoszszan kitérünk arra, hogy mi volt március 15-én, de az eltereléshez, meg mindenhez engedély
kell és pénz. Tehát úgy gondolja, hogy ezt még egy darabig szép csendesen hasonlóképpen
csináljuk, egy hallgatólagos megállapodás keretében, ha szabad.
Etelvári Zoltán: mások-tól nem fog tapsot kapni, de akkor amikor lezárják az Andrássy utat
mert a mások felvonulnak ingyen, azért nem kell fizetni…
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán módosító indítványát, mely szerint: a
határozati javaslat elfogadható azzal, hogy az Attila utcában maradjon meg a sebességcsillapító borda.
A képviselőtestület a módosító indítványt 4 igen 6 nem szavazattal nem fogadta el.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a PVVB által beterjesztett és az általa elmondott javaslat figyelembevételével.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
100/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Sárbogárd
közlekedési rendjének felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést megtárgyalta
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete új Közlekedési
Koncepció kidolgozását szükségesnek tartja, azonban a város 2011.
évi költségvetési hiányára tekintettel és figyelembe véve az azzal járó
költségeket, új közlekedési koncepciót az idei évben nem dolgoztat
ki.
A meglévő közlekedési koncepcióval összhangban az alábbi döntést
hozza:
A Hantosi út Nagyhörcsöki (6305 j.) út kereszteződésében az „elsőbbségadás kötelező” táblát STOP táblára cseréli.
A Petőfi utca és Kossuth utca kereszteződésébe (Petőfi utca irányából) „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” tábla kihelyezését határozza el, a Kossuth u. temető felőli részéről az elsőbbségadást és útkanyarulatot jelző táblák egyidejű eltávolítása mellett.
A Tompa Mihály, a Kossuth, a Petőfi és a Tinódi út teljes szakaszán
feloldja a 7,5 tonna össztömeget meghaladó teher és mezőgazdasági
gépek behajtását tiltó súlykorlátozást.
A József Attila utcában 2003. év során elhelyezett 4 db sebességcsökkentő borda elbontását határozza el. A gyalogátkelőhely előtt és
után az út szélességében sárga térkővel kiépített 60 cm széles 3cm
magas sebességcsillapító küszöb kiépítését határozza el.
Az Attila utcában a 2005-ben aszfaltból kialakított 2 db sebességcsökkentő borda elbontását határozza el. Az Attila utca „lakó-pihenő”
övezet besorolását feloldja.
Újabb gyalogátkelőhely létesítését szükségesnek ítéli - a Szent István
úton a két iskolaépület között és a Tompa Mihály utcában az orvosi
rendelő előtt – kiépítésüket pályázati úton elnyert támogatással kívánja megvalósítani.
Utasítja a polgármestert, hogy a Városi Rendőrkapitányt keresse meg
azzal kapcsolatban, hogy a jövőben fokozottabb legyen a gyalogos
rendőrjárőrözés a városban és tájékoztassa jelen forgalomtechnikai
változásokról.
Utasítja a polgármestert, hogy a biztonságosabb közlekedés érdekében kezdeményezze a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél a Katona út és
Szent István út kereszteződésében az „elsőbbségadás kötelező” tábla STOP táblára történő cseréjét. Továbbá a Magyar Közút Nonprofit
Zrt-nél kezdeményezze a Penny Market parkoló bejáratánál található
gyalogátkelőhely áthelyezését, az áruház bejáratával szembeni szakaszra, valamint a pusztaegresi temető előtti útpadkán történő parkolás lehetőségét.
Utasítja a jegyzőt, hogy a város közútjain fellelhető elfordult, megdőlt
eldeformálódott táblák irányba állításáról és a hiányzó, elkopott táblák
pótlásáról, illetve a funkciót vesztett táblák beszedéséről hivatala útján intézkedjen. Jelen döntésnek megfelelő KRESZ táblák, illetve a
forgalmi rend változásra felhívó KRESZ táblák elhelyezéséről gondoskodjon.
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Utasítja a jegyzőt, hogy a „43/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelet
a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről” c. helyi rendelet módosítását terjessze elő a képviselőtestület
2011. májusi soros ülésére.

H a t á r i d ő:

A képviselőtestület a sebességcsillapító bordák elbontási és a térkő
burkolatú szabvány sebességcsillapító bordák kiviteli és anyagköltségét, valamint a szükséges KRESZ tábla pótlásokat a költségvetésben utak üzemeltetése, fenntartása keret terhére rendelkezésre álló
összegből biztosítja.
KRESZ táblák pótlására, cseréjére, kihelyezésére, eltávolítására
József A., Attila u. sebességcsökkentő
borda elbontására, ill. építésére
Magyar Közut Nonprofit Zrt és a Városi
Rendőrkapitány megkeresésére
Rendeletmódosításra.

Felelős:

2011. április 30.
2011. május 31.
2011. április 30.
2011. májusi képviselőtestületi ülés

polgármester
jegyző
A polgármester 5 perc szünetet rendel el.

18.

Parkoló kialakítása a sárbogárdi 2234 hrsz-ú ingatlanon.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a 2234 hrsz-ú ingatlan a rendelőintézettől É-ra eső, a Patikamérleg Bt. –
dr. Dobos Ferenc főgyógyszerész által vezetett cég – tulajdonában áll. Dobos úrral történt
egyeztetés során jelezte, hogy nincs kifogása az ellen, hogy a terület Ny-i részén parkolót
alakítsunk ki, mert ha később fel akarja használni, akkor vélhetően a főutcához közelebbi részét fogja használni. Ez két ok miatt lenne előnyös: egyrészt, mert a rendelőintézetnél egy
kulturált parkolási lehetőséget tudnánk kialakítani, másrészt így nem kell útcsatlakozást kialakítani, ami igen drága, és hosszadalmas eljárást igényel. A műszaki osztály hathatós közreműködésével sikerült elérni, hogy egy közlekedésszervező ingyenesen tervezze a parkoló
a kialakítását és ezen túlmenően a gépi földmunkára is nagyon jó ajánlatot kapott az önkormányzat azzal, hogy az útfelújítási előirányzatba belefér, így nem jelent plusz kiadást.
A napirendet a PVVB tárgyalta, kéri a bizottság javaslatát.
Tóth Béla ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: az előterjesztés melléklete az ingatlan használattal kapcsolatos megállapodás-tervezet. A tervezetet ő készítette, de leegyeztette Dobos főgyógyszerész úrral és az
ő általa tett javaslatok is benne vannak. A Megyei Közgyűlés elnöke hozzájárult, hogy az ingatlanukhoz csatlakozzunk, tekintettel arra, hogy ez a megyének nem kerül pénzébe. A műszaki osztályvezető arról tájékoztatott, hogy megérkezett a kész terv is.
Etelvári Zoltán: tőle többen kérdezték, hogyan adta át Dobos úr a területet. Tudomása szerint ingyen.
Dr. Sükösd Tamás: igen. Az ingyenes átadás benne is van a megállapodásban.
Etelvári Zoltán: mivel mindenkivel nem tud beszélni, ha nézik a TV-t, vagy olvassák az újságot akkor tudomásukra jut, hogy Dobos úr ingyen adta a parkolónak a helyet.
A Polgármester urat megelőzve, megköszöni Dobos úrnak ezt a nemes tettet. Megjegyzi:
„Ilyenek az igazi vállalkozók, akik a betegekért vannak, meg a városért.”
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Dr. Sükösd Tamás: még hozzátartozik az ügyhöz, hogy megállapodott Dobos úrral abban is,
ha a megállapodás aláírásra kerül és a megyei közgyűlés elnöke jóváhagyja, akkor egy közös nyilatkozat kerül közzétételre a sajtóban a felajánlásról, az ingyenességről minden fajta
félreértés elkerülése végett és nyilván a köszönet hangján.
Nagy Tibor: azt szeretné tisztázni, hogy Dobos úr nem odaajándékozta nekünk a területet,
hanem a használatát adta át. A szerződés nem említi külön pontban, hogy mi lesz a parkoló
sorsa akkor, ha a Patikamérleg Bt ezt az ingatlanát eladja. Rendelkezik-e jelen szerződés 9
pontjában nem szabályozott kérdésekben a Ptk?
Dr. Sükösd Tamás: nem lehet ilyen szerződést kötni. A jogutódra kiterjedő kötelezettséget a
magánjog gyakorlatilag rendkívül szűk körben ismeri – ennek részletezésére most nem térne
ki. Jelen esetben véleménye szerint egyfajta személyi biztosíték az, hogy Dobos úr jelezte,
hogy tulajdonképpen nem eladási szándékkal tette meg az ajánlatát, de – megismétli - jogutódra kiterjedő kötelezettséget nem lehet vele vállaltatni.
Nagy Tibor: megértette, amit a Polgármester úr elmondott, de véleménye szerint rögzíteni
kellene, hogy ha bármilyen okból – bár Dobos urat rendkívül korrektnek ismeri – a földterület
eladásra kerülne, mi lesz a parkolóval. A parkolót 400 e Ft-ért hozzunk létre, de annak a valós piaci értéke ennél jóval nagyobb.
Nem látunk a jövőbe, de semmiképpen nem szeretné, ha azt rónák fel a testületnek, hogy
Fodor úrral a Dobos úrnak építtetett parkolót. (Tudomása szerint Fodor úr fogja a kivitelezést
végezni.)
Akárhogy is vesszük – a nagylelkű ajánlatot értékeli - de a parkolót Dobos úr kertjében fogjuk megépíttetni.
Dr.Sükösd Tamás: ez kétséget kizáróan így igaz, de egy üzletnek van kockázata is.
Pár dolgot még elmondana, habár nem témája a mai ülésnek. A gyógyszertárak létesítéséről
rendelkező jogszabály nem teszi lehetővé, hogy akár Dobos főgyógyszerész úr, vagy más
most az SZTK melletti telken új gyógyszertárat létesítsen. Jelen pillanatban ez egy használaton kívüli ingatlan, ami használaton kívüli is marad, tehát kizárólag saját magunknak építünk
parkolót.
Még felhívná a figyelmet, hogy ennek a parkolónak a csatlakozása, tehát ahonnan meg lehet
közelíteni civilizált módon – mert ez egy rátöltést jelent – az kizárólag a megyei közgyűlés
ingatlana felől lesz. Onnan szintezik be és onnan lehet ráhajtani.
A használati érték növekedéssel kapcsolatban: nyilván a használati érték növekszik, ha valaki úgy kívánja felhasználni azt az ingatlant, hogy hátul parkoló legyen. De ha építeni akar
rá, akkor inkább útban lesz, amit mi ott létrehozunk. Nyilván nem lehet a másik félnek a
hosszútávú elképzeléseit megkötni. Jelen pillanatban úgy gondolja ez az egyetlen lehetőségünk a probléma megoldására, mert ha nem lesz parkoló, senki sem a megyei önkormányzatot fogja elmarasztalni, kizárólag a mi fejünkre hullik vissza.
Ő személy szerint nagyon örült a felajánlásnak. Az pedig könnyen védhető, hogy bárki másnak építenénk parkolót, ugyanis a parkoló bejárata a mi területünkön – közterület - lesz. Ez a
biztosíték.
Ha valaki ott építeni akarna, vagy útcsatlakozást akarna létrehozni, azzal igencsak megkínlódna. A megyei közgyűlés ezen már túl van – az SZTK-nak van útcsatlakozása – ezért csatlakozunk be onnan hátulról.
Etelvári Zoltán: fontosnak tartja elmondani, hogy ő úgy ismeri Dobos urat, ha valami okból
mégis eladná a földjét, akkor a parkoló építést kifizetné nekünk, bekerülési, vagy piaci áron.
Megérti Nagy Tibor aggályát, de megismétli: Dobos urat ismerve, egészen biztos abban,
hogy az önkormányzatot akkor sem érné kár, ha a földterület eladásra kerülne.
Nagy Tibor: … de ez nincs rögzítve a megállapodásban.
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Etelvári Zoltán: azért úgy gondolja ennyire meg kell bízni a másikban. Ez egy olyan felajánlás, amit nem mindenki tenne meg.
Elfogadásra ajánlja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Nagy Tibor: el kell, hogy fogadjuk, nincs más lehetőségünk. Ez egy nagyszerű felajánlás, de
a gondolatmenetét úgy fordítaná meg, ha eladásra kerül a sor, nekünk nem az a célunk,
hogy kifizesse, hanem, hogy továbbra is tudjuk használni a parkolót. Ezzel kapcsolatban
kérdezi a Polgármester urat, hogy ennek a hátsó résznek a megvétele – amit ő eredetileg javasolt – szóba került-e?
Dr. Sükösd Tamás: természetesen szóba kerül. Nem akar senkinek jogi továbbképzőt tartani, de muszáj. Nem ellentétes az elképzelésünkkel, hogy a hátsó részt megvásároljuk, valószínűleg ebbe Dobos úr bele is egyezett volna, de tekintettel arra, hogy a vonatkozó résznek
nincs közvetlen útcsatlakozása, így a hatályos jogszabályok szerint telekhatár rendezéssel –
ha megfelel a helyi építési szabályzatnak – lehet átcsatolni szomszédos ingatlanhoz. Szomszédos ingatlan tulajdonosa a Fejér Megyei Közgyűlés.
A megyei közgyűlés örül ennek a megoldásnak, amit mi most előterjesztettünk, de jelen pillanatban arra nincs forrása, hogy ott telekrészt vásároljon. Nyilván abban az esetben, ha a
szomszédos telek eladásra kerülne, akkor egy gyors tárgyalást le lehetne folytatni a hátsó
rész megvásárlása érdekében, de a megyei közgyűlés tudná ezt megtenni, mi nem, mert nekünk semmilyen területünk nincs ott. Tehát végiggondoltuk a lehetőségeket és ez az egyetlen olyan jogi megoldás, ami építésügyi szempontból is jó, ill. a problémát is megoldja.
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
101/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Parkoló kialakítás a sárbogárdi 2234 hrsz-ú ingatlanon” tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
A testület a sárbogárdi 2234 hrsz-ú, ténylegesen Sárbogárd, Ady E.
út 77. szám alatti beépítetlen területen parkoló kialakítását határozza
el a Sárbogárd, Ady E. út 79-83. szám alatti 2317 hrsz-ú Rendelőintézet területén található bekötő úthoz csatlakozva.
Utasítja a polgármestert, hogy a sárbogárdi 2234 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával a kialakításra kerülő 15x23 méter terület nagyságára
vonatkozóan az ingatlan használatáról szóló megállapodást kösse
meg.
A parkoló létesítésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás, valamint
a parkoló Rendelőintézet területéhez történő csatlakozás (ki- behajtás) tulajdonosi hozzájárulás megszerzéséről intézkedjen.
Utasítja a polgármestert, hogy a parkoló létesítésével, használatával
és forgalomba helyezésével kapcsolatos engedélyeket szerezze be.
A parkoló kialakításával kapcsolatosan felmerülő mindennemű költség viselése az önkormányzatot terheli.
Az önkormányzat a parkoló kialakításával és engedélyeztetésével járó költségeket a 2011. évi költségvetésben szereplő út üzemeltetési
keret terhére biztosítja.
Határidő:

Ingatlan használatáról szóló megállapodás aláírására
Tulajdonosi hozzájárulás megkérése a
parkoló kialakításához
Parkoló létesítésével, használatával, for-

2011. április 15.
2011. április 15.
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galomba helyezésével kapcsolatos engedélyek beszerzése

Felelős:

22.

folyamatos

polgármester
jegyző

Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék
alakulásáról.
Előadó:
a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

Dr. Sükösd Tamás: kérdezi a napirend előadóját, kíván-e hozzászólni a napirendhez?
Szenci György: nem.
Dr. Sükösd Tamás a napirendet a PVVB tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
102/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Tájékoztató az
előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról” című napirendet megtárgyalta és a tájékoztatót elfogadta.

23.

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

Dr. Sükösd Tamás: megjegyzi, a napirendhez nem kíván hozzászólni. Rendkívül egyszerű
és áttekinthető az anyag.
Kérdezi a napirend előadóit, hogy van-e kiegészítésük a jelentésekhez?
Szenci György: nincs.
Varga István: nincs.
Pirosné Kocsis Anna: nincs.
Szabóné Nyigrényi Judit: nincs.
Szőnyegi Lajos: nincs.
Dr. Sükösd Tamás: a témát az ÜJB tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Nagy Tibor ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva).
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Etelvári Zoltán: a szakreferens jelentéséhez csatolt Mészöly Géza Általános Iskola igazgatója által készített „Beszámoló a sportlétesítményekről” c. anyagát nem fogadja el. Majd későbbiekben fog rá reagálni.
Dr. Sükösd Tamás: akkor ezt úgy kell érteni, hogy a következő testületi ülésre írásban készül
ezzel kapcsolatban egy vélemény?
Etelvári Zoltán: igen.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel 23.) napirend – polgármester jelentése – elfogadását.
A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel 23/1.) napirend – aljegyző jelentése – elfogadását.
A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel 23/2.) napirend – pályázati és közbeszerzési referens jelentése – elfogadását.
A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel 23/3.) napirend – szakreferens jelentése – elfogadását.
A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel 23/4.) napirend – műszaki osztályvezető jelentése –
elfogadását.
A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel 23/5.) napirend – hatósági osztályvezető jelentése –
elfogadását.
A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
103/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester,
az aljegyző, a pályázati és közbeszerzési referens, a szakreferens, a
műszaki osztályvezető, valamint a hatósági osztályvezető jelentését
elfogadta.

24.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

Dr. Sükösd Tamás: a március 11-i képviselőtestületi ülés óta történtekről az alábbiakban
számol be:
- örömteli volt látni, hogy milyen sokan kilátogattak a március 15-i városi ünnepre. A közreműködők is igen lelkesen vettek részt az ünnepség bonyolításában, így méltó módon
tudtunk ünnepelni.
- katasztrófavédelmi felkészítésen és gyakorlaton vettünk részt, ami itt volt a díszteremben. Jelen volt a vízügyi igazgatóság képviselője, Szentes ezredes úr a Megyei Védelmi
Bizottság titkára, a FM Rendőrfőkapitányság, az ÁNTSZ képviselője, tehát az összes
olyan szakhatóság képviselője, akiktől egy fajta katasztrófa, vagy valamilyen fokozott
igénybevételt jelentő helyzetről tudhattuk meg tájékoztatást.
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Részt vett a katasztrófavédelmi igazgató által összehívott értekezleten, ami kihelyezett
ülésként a tűzoltólaktanyában volt, ahol valóban azt lehet látni, hogy a parancsnok úr
rendkívül példa értékű munkát végez és nagyon jól karbantartja ezt az intézményt.
A városban a civil összefogás jegyében sport fórum volt, amire azt lehet mondani, hogy a
sportfórumnak kellő konstruktív hangnemben lefolytatott vita lett az eredménye, ami előrébb vitte a megoldást akár a pályázati kiírásnál, akár annál, hogy tisztázzuk, melyik
egyesület mire pályázhat, ill. milyen keretben szükséges gondolkodniuk.

25.

Bejelentések, interpellációk.

25/1. A 2011. március 11-i ülésen elhangzott bejelentésekre
válasz a Műszaki osztály részéről.
25/2. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
299/2010. (XII.10.) Kth. sz. határozatának módosítása.

25/1. A 2011. március 11-i ülésen elhangzott bejelentésekre
válasz a Műszaki osztály részéről.
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi Nedoba Károlyt, hogy az ő hozzászólására adott választ elfogadja-e?
Nedoba Károly: igen, köszöni.
Megjegyzésként hozzáfűzné, hogy a 63-as út padkájának tisztítását „SOS-ben” kellene elvégezni, mert egyre vastagodik az útszéli föld.
Dr. Sükösd Tamás hozzá kell tenni, hogy a hosszutávu közmunka április 6-ával indult, igazából olyan szakembereink, akikkel lehet ezt a dolgot koordináltatni, gyakorlatilag tegnap
előtt óta dolgoznak.
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi Macsim Andrást, hogy elfogadható számára a műszaki osztályvezető válasza?
Macsim András: elfogadható.
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi Tóth Bélát, hogy elfogadja a műszaki osztályvezető válaszát?
Tóth Béla: igen, de azért jó lenne valamit tenni, hogy a HEMO beázása minél előbb megszűnjön.
Dr. Sükösd Tamás: árajánlat, ill. technológiára a kérések levél formájában a héten postázásra kerültek az összes olyan ismert cég részére akik végeztek itt közmegelégedésekre
tetőfelujítást. Nem kaptunk még ennyi idő alatt választ, de remélhetőleg lesz olyan ajánlat,
amit fogunk tudni használni.
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi Érsek Enikőt, elfogadja a választ?
Érsek Enikő: a parkoló vonatkozásában igen, de a járdával kapcsolatos választ nem tudja elfogadni, mert évek óta a járdalapok ott vannak a Rákóczi utcában. Azt csak le kellene rakni.
Nedoba Károly: a járdalapokat még Őri Gyula képviselő idejében vitték ki.
Érsek Enikő: igen. A lakók közül többen a saját házuk előtt már lerakták a járdalapokat, tehát
nem kellene végig az egész utcát lapozni, csak egy kicsi rész maradt vissza.
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Dr. Sükösd Tamás: ha a helyszínen vannak a járdalapok, akkor az említett kis résznek a lerakását meg tudjuk oldani.

25.

Bejelentések, interpellációk.

Ferencz Kornél: az Árpád utcában a sebességet nem tartják be, nagy a forgalom a szárítókhoz, ezt a lakók úgy-ahogy elfogadták, de óriási sebességgel közlekednek a kamionok. Ezt a
problémát kéri jelezni a rendőrség felé.
Etelvári Zoltán: a Nyíl utcában 20 cm rácsos átfolyó kellene. Megáll a házak előtt (13. házszám?) a víz. Az út túloldalán már van árok, az le tudná Tinódra vezetni a vizet. A lakók elmondása szerint jelezték ezt a problémát a műszaki osztálynak, de ott több millió forintos
bekerülési költséget, meg különböző engedélyeket emlegettek. Ő megnyugtatta őket, hogy
40-50 e Ft-ból megoldható lenne a vízlevezetés, továbbá az út átvágásához – mivel önkormányzati útról van szó – engedély nem is kell, tudomása szerint. Most már lesznek közmunkások, egy lakatos meg két kőműves meg tudja csinálni egy nap alatt és így megoldható
lesz, hogy ne álljanak vízben a házak.
Másik bejelentése: felhívja a figyelmet, hogy most már el kell kezdeni a városban a fű kaszálását.
Erős Ferenc: tavaly ősszel kérte a Műszaki osztálytól, hogy a Kazinczy és Kölcsey utca végén összegyűlt gallyak elszállításáról gondoskodjon. Ígéretet kapott az elszállításra, de sajnos – közmunkás hiányában – a teljesítés elmaradt, sőt azóta a lakók újabb ágakat is hordtak rá. Ez az előzménye annak az újságcikknek, ami a közelmúltban megjelent, valamint az
üzenőfalon is felvetődött. Tehát ez tavaly őszi probléma, amit talán most már sikerül megoldani.
Nagy Tibor: az Ady lakótelepen a játszótéri homokozóban összetört üvegeket találtak. Aggodalomra ad okot, ha ott elkerítés nélkül, homokot helyeznek a csúszda alá. Nagyon nagy a
balesetveszély.
Már az 1.) napirendnél – Rendőrségi beszámoló – jelezte, hogy a fiatalok randalíroznak, és
ígéretet kapott a Dandártábornok úrtól és Városi Rendőrkapitánytól, hogy segíteni fognak.
A műszaki osztály segítségét kéri a homokozó lefedéséhez, hogy ne kerülhessen bele üvegszilánk és ne járhassanak oda a kutyák és a macskák. Ezen kívül, ha hosszútávra gondolkodunk, egy ilyen játszóteret érdemes bekeríteni. Ny-Európában már nem homok van a csúszdák alatt, hanem műanyag borítás.
A tiszti lakótelepen lát olyan területet, ahol betonaljzat van és meg vannak a kerítésoszlopok
is – korábban röplabda pálya volt – és ott vannak az előző önkormányzat által kihelyezett játékok is. Érdemes lenne megfontolnunk a jövőben, hogy oda áthelyezzük a játszóteret, ha itt
műanyag védőborítást tudunk tenni és a kerítést vissza tudjuk állítani. Ha a lakótelep területét kezelésbe vesszük, akkor ott már viszonylag kis költséggel igen komoly és valóban európai színvonalú játszóteret tudnánk létrehozni. Az Ady lakótelepen ennek a megvalósítása
nehezebb, de úgy gondolja, hogy azt a célt kell szem előtt tartani, hogy ebben az irányban
haladjunk.
Említette a Polgármester úr, hogy a katasztrófavédőkkel találkozott. Ez indította meg a gondolatait olyan irányban, hogy a 80-as évek közepén egy veszélyes anyagot szállító vonat
Sárbogárdon kisiklott. Borzasztó problémát okozott ez akkor és megítélése szerint akkora
katasztrófát úsztunk meg, hogy a vörös iszap katasztrófa eltörpül mellette. Kb. 25 éve volt,
hogy ez a folyadékot tartalmazó tartálykocsi kisiklott, de ott a mai napig fű nem terem. Kint
járt a helyszínen és azt tapasztalta, hogy erre a területre rá van szórva valamilyen sárga, furcsa állagú anyag. Ez a mai napig egy semlegesítő anyag lehet?
Dr. Sükösd Tamás: nem tartja valószínűnek. Egyébként Fejér megyében katasztrófavédelmi
tananyag már ez a baleset. Szentes ezredes többször elmondta, hogy a mentesítés megtör-
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tént. Nem tudja, hogy ehhez most is kell-e még valamilyen vegyi anyag. Azt egészen biztosan állítja, hogy a katasztrófavédelem részéről a mentesítés megtörtént.
Nagy Tibor: ezt a vasúti vonalat most újították fel. Vajon felmerült a talajcsere? Kéri a Polgármester urat érdeklődjön utána a dolognak.
Dr. Sükösd Tamás: meg fogja kérdezni, de ha valaki azt mondja, hogy talajcsere szükséges,
akkor azt is meg kell mondania, hogy forrás honnan lesz rá. Nem tudja ki a terület tulajdonosa. Mivel tananyag ez a baleset, nyilván a mentesítést befejezték.
A 25/2. napirend tárgyalása előtt fontosnak tartja elmondani, hogy Smiklóson a pálinkafőzőnél nem folyt ki az utcákból a víz különböző szintezési és egyéb problémák miatt. Úgy tűnik,
hogy mentesítő árok ásásával – talán a helyiek megelégedésére – sikerült megoldanunk, ill.
a betonozási és egyéb munkálatok is befejeződtek és így vélhetően abból a részből is el tud
folyni a víz a Rétszilas felé vezető árkon.

25/2.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
299/2010. (XII.10.) Kth. sz. határozatának módosítása

Dr. Sükösd Tamás: az ülés elején már elmondta, hogy szerdai napon jelezte a Munkaügyi
Központ vezetője, hogy változtatni szükséges a 299/2010. (XII.10.) Kth. sz. határozatot. Ez a
hosszutávu közmunkával foglalkozik. Amikor a koncepció felállításra került a jogszabály
alapján, ill. a pályázatot is benyújtottuk, akkor egyértelműen az volt az instrukció, hogy a
szerződő felek az intézmények lesznek, most pedig azt jelezte a Munkaügyi Központ, hogy
egyértelműen az önkormányzatnak kell lenni a szerződő félnek. Mivel ezzel ellentétes tartalmú határozatunk van, szükséges a korábbi határozat módosítása. A napirend anyagát a
képviselőtestület tagjai osztós anyagként kapták meg.
Kéri a hozzászólásokat.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
104/2011.(IV.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 299/2010.
(XII.10.) Kth. sz. határozatának módosítása” tárgyú előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 53/2011.
(II.11.) sz. Kth. határozatával, valamint az 5/2011. (I.21.) Kth. sz. határozatával módosított 299/2010.(XII.10.) Kth. sz. határozatának 2.)
pontja harmadik bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület megbízza a Sárszentmiklósi Általános Iskola (12
fő rövid időtartamú), a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (18 fő rövid időtartamú), az Egyesített
Szociális Intézmény (10 fő rövid időtartamú), a Városi Bölcsőde (3 fő
rövid időtartamú), a Madarász József Városi Könyvtár (3 fő rövid időtartamú), és a Polgármesteri Hivatal (12 fő rövid időtartamú) intézményvezetőit, hogy a 2011. március 01-től december 31-ig biztosított
összesen 58 fő létszámra az 1993. évi III. törvény 36. § (2) bekezdés

38
a) pontja alapján a közfoglalkoztatást szervezze meg. A munkaszerződések legkésőbb 2011. december 31-ig szólhatnak. A hosszú időtartamú közfoglalkoztatásba bevont, az egyes intézményekben dolgozó munkavállalók tekintetében az intézményvezetők az egyéb
munkáltatói jogokat gyakorolják.
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan
hozzájárul a hosszú időtartamú közfoglalkoztatásba bevont valamennyi munkavállaló munkaszerződésének az önkormányzat által
történő elkészítéséhez, és Sárbogárd Város Önkormányzatának a
munkáltatóként történő megjelöléséhez.
A többszörösen módosított 299/2010.(XII.10.) Kth. sz. határozat
egyebekben változatlan marad.
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetést a határozatnak
megfelelően módosítsa.
Határidő:
Felelős:

következő soros képviselő-testületi ülés
jegyző
A nyílt ülésen több napirend nem volt,
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Dr. Sükösd Tamás polgármester az ülést 11 órakor bezárta
azzal, hogy zárt ülésen tárgyal tovább a képviselőtestület.

kmf.
Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Szenci György
a jegyző helyettesítését ellátó
aljegyző

Etelvári Zoltán
képviselő, jkv. hitelesítő

Tóth Béla
képviselő, jkv. hitelesítő

