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(hangrögzítéssel) 
 

 
Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. 

augusztus 9-i soros nyílt üléséről. 
 

 

Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester 
 Novák Kovács Zsolt alpolgármester 
 Juhász János képviselő 
 Tóth Béla képviselő 
 Nagy Tibor képviselő 
 Érsek Enikő képviselő 
 Macsim András képviselő 
 Erős Ferenc képviselő 8 fő 
 
Állandó meghívottak: 

 
Demeterné Dr. Venicz Anita jegyző, Boda Krisztina 
gazdasági osztályvezető-helyettes, Szőnyegi Lajos műszaki 
osztályvezető, Dr. Varnyu Péter aljegyző-hatósági 
osztályvezető Varga István pályázati és közbeszerzési 
referens, Bátai Brigitta jegyzőkönyvvezető. 
 

 

Napirendhez megjelentek: Koncz Jánosné a Zengő Óvoda képviseletében 
 

Média: Sárközi Ilona Sárréti Híd c. laptól, Bogárdi TV videofelvétel 
készítésével.  

 
 

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket, a 
képviselőtestület soros nyílt ülését 900 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 
képviselőtestület határozatképes, mivel 8 képviselő tartózkodik az ülésteremben.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Tóth Béla és Erős Ferenc személyében, akik 
jelezték, hogy vállalják a feladatot. Szavazásra teszi fel Tóth Béla jegyzőkönyv hitelesítőnek 
történő megválasztását. A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot 
elfogadta. Szavazásra teszi fel Erős Ferenc jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.  
Elmondja, hogy mindhárom hiányzó képviselő – Ferencz Kornél, Nedoba Károly és Etelvári 
Zoltán – távolmaradását hivatalos elfoglaltsága miatt jelezte előre. 
 
Az írásban kiküldött napirendhez képest módosító javaslatot tesz: Javasolja hogy zárt ülés 8.) 
pontként a képviselőtestület vegye fel napirendi pontjára a Fellebbezés c. napirendet. Az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 
Továbbá javasolja, hogy a 14.) A vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2013. I. félévi bérleti 
díj felhasználásáról döntés c. előterjesztés vegye le napirendjéről a képviselőtestület azon 
okból, hogy már nem kell fél évre megbontani a bérleti díj felhasználására fordított összeget, 
de a munkaterv még tartalmazta ezen napirendi pontot. 
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Valamint a 15.) A Sportkoncepció elfogadása c. előterjesztések tárgyalását is vegye le 
napirendjéről a képviselőtestület. Ugyanis elindultunk egy irányba, hogy tornacsarnok 
létrehozásában próbáljunk döntést elérni. Nyilván a Sportkoncepción ez alapvetően 
változtatni fog, ha erre egy pozitív tartalmú döntést tudnánk kapni. Ezért ennek a tárgyalását 
sem látom időszerűnek. 
 
Kérem, hogy aki az elhangzott módosításokkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

165/2013.(VIII.09.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a meghívóban 
szereplő napirendet az alábbiak szerint fogadta el: 

 
N a p i r e n d:  
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
 Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 Előadók: a végrehajtásért felelősök 
 
3. A város nevelési intézményeinek beszámolója tevékenységükről, személyi, tárgyi 

feltételekről, a következő nevelési évre való felkészülés teendőiről  
 Előadók: intézményvezető 
 
4. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

10/2007.(III.19.) önkormányzati rendelet módosítása  
 Előadó: jegyző 
 
5. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997.(V.21.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: jegyző 
 
6. A 135/2013.(VI.14.) Kth. sz. határozat visszavonása  
 Előadó: polgármester 
 
7. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való 

gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004.(IV.9.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: jegyző 
 
8. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja megállapítása  
 Előadó: jegyző 
 
9. A Fogyatékosügyi Koncepcióban foglaltak hatályosulása a gyakorlatban, szükség 

esetén felülvizsgálata 
 Előadó: polgármester 
 
10. A Szociális szolgáltatás-tervezési Koncepcióban foglaltak hatályosulása a 

gyakorlatban, szükség esetén felülvizsgálata 
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 Előadó: polgármester 
 
11. Döntés a Mészöly Géza szobrának áthelyezéséről  
 Előadó: polgármester 
 
12. Pályázat benyújtása ÁROP-1.A.5-2013 pályázati felhívásra  
 Előadó: polgármester 
 
13. Pályázat benyújtása az MLSZ Országos Pályaépítési programra  
 Előadó: polgármester 
 
16. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása 
 Előadó: polgármester 
 
17. Sárbogárd Város Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
18. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról 
 Előadó: jegyző 
 
19. Bejelentések 
 
19/1. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 14-i ülésén 

elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről 
 
Zárt ülés: 
 
1. Szakember lakás bérlőkijelölése 
 Előadó: polgármester 
 
2. Szakember lakás bérlőkijelölése 
 Előadó: polgármester 
 
3. Első lakáshoz jutók támogatás iránti kérelmének elbírálása 
 Előadó: ESZB elnöke 
 
4. A város „Díszpolgára” kitüntetés 2013. évi adományozása 
 Előadó: ÜJB elnöke 
 
5. „Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitüntetés 2013. évi adományozása  
 Előadó: ÜJB elnöke 
 
6. „Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés 2013. évi adományozása  
 Előadó. ÜJB elnöke 
 
7. „Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődéséért” kitüntetés 2013. évi adományozása  
 Előadó: ÜJB elnöke 
 
8. Fellebbezés 
 Előadó: ESZB elnöke 
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A képviselőtestület rátér a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalására. 
 

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

 
Dr. Sükösd Tamás: A két ülés közötti fontosabb események, intézkedések a következők 
voltak: 
 
Június 20-án volt egy közbiztonsági fórum, amin részt vettem. Több akut problémát – amit a 

képviselők vetettek fel - jeleztem a rendőrkapitány, illetve az osztályvezetők felé. 
Június 21-én a Fejér Megyei Szent György Kórházban elismeréseket adtak át. Lakatos 

Tiborné sárbogárdi védőnő is kitüntetésben részesült. Ezúton is gratulálunk neki. A 
rendezvényen alpolgármester úr vett részt, tekintettel arra, hogy párhuzamosan 
ugyanezen időpontban a beolvadást elszenvedő KÖZÉV Kft. taggyűlésén vettem 
részt, ahol a szükséges döntések meghozatala megtörtént. 

Június 26-án volt egy tulajdonosi egyeztetés az esetleges kerékpárút építése kapcsán. Igen 
pozitív eredménnyel zárult. A külterületi ingatlantulajdonosoknak kb. 95%-a volt 
jelen. Mindenki aláírta a szándéknyilatkozatot. Azóta pedig beérkeztek azoktól a 
tulajdonosoktól is a nyilatkozatok, akiknél rendezettek a tulajdoni viszonyok és 
nem kell várni hagyatéki eljárásra. Ez olyan előfeltétel, amit nekünk kellett ahhoz 
teljesíteni, hogy ha megjelenik szeptemberben a pályázati kiírás, akkor úgy tudjunk 
hozzáfogni, hogy rendezettek a tulajdoni viszonyok és előzetes megállapodással 
rendelkezünk. Ezek nélkül nem lehet részt venni a pályázaton. 

Június 27-én volt egy rendkívüli testületi ülés. Óvodavezetői pályázatot, védőnői pályázatot 
bíráltunk el, elfogadtunk egy közművelődési megállapodást három hónapos közös 
megegyezéssel történő megszüntetést a civil szervezet kezdeményezésére. 
Módosítottuk a költségvetést, alapító okiratot. Tranzit foglalkoztatási pályázat 
benyújtásáról döntött a testület, amiben még nincs döntés. Illetve 
jogszabályváltozás miatt a fogorvosi szerződéseket volt szükséges módosítanunk, 
valamint a konszolidáció kapcsán a kötvény megszüntetéssel kapcsolatos 
képviselőtestületi döntést volt szükséges meghozni. 

Június 28-án az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megköttetett a szerződés, ennek 
megfelelően az orvosi ügyeletet Sárbogárd Város Önkormányzata, Nagylókkal és 
Hantossal kötött megállapodás alapján üzemelteti, ameddig a közbeszerzés lezajlik. 

 Ugyanezen a napon a Fejér Megyei Közgyűlésen vettem részt, ahol a 2014-2020-as 
fejlesztési irányokról, a megyék szerepéről volt szó, aminek reméljük Fejér megye 
déli része vonatkozásában is fontos jelentősége lesz. 

 Ugyanezen a napon délután megünnepeltük a Köztisztviselői napot. 
Július 3-án a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás próbált volna többedszer 

ülést tartani, sajnos eredménytelenül. Ezeken a nyári üléseken 168, illetve egyes 
számítások szerint 174 önkormányzat részvételével nagyon nehéz 
határozatképességet biztosítani. Mindenképpen el kell mondani, hogy mi azért 
abban a jó helyzetben vagyunk, hogy nálunk hulladékszállítási közszolgáltatás a 
mai napig van, számottevő működési zavar nincs. Sajnos ez nem mondható el a 
Dunántúl összes településéről. Tehát itt vagy egy jogszabályi változást várnak a 
szolgáltatók vagy valamilyen nagyon intenzív állami beavatkozást, mert elég 
komoly problémák vannak. Önmagában a jelenlegi törvényi szabályozás 
biztosította keretrendszerben az a beruházás, amire annak idején a KDV-t 
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létrehozták, az most már látszik, hogy nem vihető véghez. Itt mindenképpen azt 
gondolom, hogy az Országgyűlés beavatkozására lesz szükség. 

Július 12-én a városrehabilitációs pályázat kapcsán egy részleges műszaki átadás volt. 
 Ugyanezen a napon az új jogi személyiségű társulás – tehát a három önkormányzat 

társulása társulási ülést tartott. Szervezeti és működési szabályzatot fogadott el, 
Pénzügyi Bizottságot választott, mert ugyanúgy kell, hogy működjön, mint egy 
önkormányzat, hiába három önkormányzat van benne és nem túl nagy a társulási 
tanács létszáma. 

 Ugyanezen a napon volt egy rendkívüli képviselőtestületi ülés. A finanszírozó 
pénzintézettel a többedik körben futottuk újra és strukturáltuk a folyószámlahitelt. 
Az ehhez szükséges testületi döntés megszületett. A megszületett központi 
jogszabálynak megfelelően az óvodai létszám felülvizsgálatáról is hoztunk döntést, 
a távhődíj kapcsán állást foglaltunk, aminek sajnos ebben a tekintetben az 
állásfoglaláson kívül több jogi és egyéb ténybeli hatása nincs, mert nem vagyunk 
hődíj-megállapítók. 

Július 15-én a rendszerfejlesztési ÁROP pályázat előkészítése kezdődött meg, erről ma fog 
dönteni, reméljük pozitívan, a képviselőtestület. 

Július 16-án kaptunk arról értesítést, hogy sikeres pályázatunk volt az óvodával 
együttműködve, reméljük, hogy mindannyian előnyöket fogunk tudni belőle 
élvezni. 

 Ugyanezen a napon a MÁV kezdeményezésére volt egy egyeztetés, ami a 
neuralgikus nagy vasúti kereszteződésünkben a közút csatlakozás változtatására 
irányult. A MÁV nyert egy pályázatot, aminek kapcsán lehetőség lenne arra, hogy 
a Katona u. vége ne 5 méterre legyen a vasúti átjárótól, és ne legyen gyakorlatilag 
teljesen kezelhetetlen a közlekedési helyzet. Korábban is keresett már bennünket a 
MÁV, a műszaki egyeztetések lezajlottak. Én megmondom őszintén nem nagyon 
hittem benne, hogy lesz ennek folytatása, de volt. Azt mondták, hogy a pályázati 
forrás rendelkezésre áll és sajnos kétes dicsőség ez, de beválogatták a sárbogárdi 
vasúti kereszteződést a 10 legnehezebben kezelhetőbe országos szinten. Így úgy 
tűnik, hogy ezen a MÁV-os pályázaton továbbra is részt tudunk venni és talán egy 
kicsit javul a helyzet.  

Július 18-án volt a borítékbontása az orvosi ügyelettel kapcsolatos közbeszerzésnek. Három 
ajánlat érkezett. Sajnos a három ajánlattevő közül kettő az alapvető hiánypótlási 
kötelezettségének nem tett eleget. Így érvényes pályázatot egy társaság nyújtott be. 
Miután a jogorvoslati határidő még nyitva van, ezért nem szeretnék még 
részletekbe bocsátkozni. Augusztus 21. az első dátum, amikor szerződést lehet 
kötni. Nyilván erről részletesen tájékoztatni fogom a képviselőtestületet. 

Július 19-én a Takarékbankkal megkötöttük újra a szerződést. Folyamatos szerződési 
jogviszonyban vagyunk.  

Augusztus 5-én volt a közbeszerzési bizottság ülése, amikor megállapítottuk, amiket az 
előzőekben elmondtam. 

Augusztus 7-én volt egy katasztrófavédelmi ülés, ahol az önkéntes mentőcsapatok 
megalakulásáról – amit a jogszabály kötelezővé tesz – kaptunk egy részletes 
tájékoztatót. 

Augusztus 8-án átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntött a 
gyógyászati segédeszköz pályázat kiírásáról. Ezt azért tartom szükségesnek 
megemlíteni, mert ezáltal 3-4 szervezetet rendszeresen tudunk segíteni. De néha 
előfordul, hogy némelyik azért nem nyújt be pályázatot, mert nem vette észre a 
kiírást. Itt a nyilvánosság előtt szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy a 
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pályázat kiírásra került. A következő testületi ülésen már a döntésről fogunk tudni 
beszámolni. 

Az előző zárt testületi ülésen döntött a képviselőtestület arról, hogy a Bem utcában nem 
hosszabbítunk meg egy szerződéses jogviszonyt, tekintettel a felhalmozott 
hátralékra. A Bogdán család ki is költözött a lakásból. Az ingatlan állapota nem jó. 
Ezenkívül első lakáshoz jutók támogatásáról döntött a képviselőtestület. 

 
 

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

 
Dr. Sükösd Tamás: az előadókat kérdezem, hogy az írásos anyaghoz kívánnak-e szóbeli 
kiegészítést fűzni? 
 
Az előadók nem tettek szóbeli kiegészítést. 
 
Dr. Sükösd Tamás: a napirendi pontot az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta. Kérem az 
ÜJB elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Nagy Tibor: ismerteti az ÜJB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend fölötti vitát. Kérdezem képviselőtársaimat van-e 
kérdésük, észrevételük a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
A képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
 
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel a polgármester jelentésének elfogadását. 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a polgármester jelentését elfogadta. 
 
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel a gazdasági osztályvezető jelentésének elfogadását. 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a gazdasági osztályvezető jelentését 
elfogadta. 
 
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel a hatósági osztályvezető jelentésének elfogadását. 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a hatósági osztályvezető jelentését 
elfogadta. 
 

Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel a műszaki főelőadó jelentésének elfogadását. 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a műszaki főelőadó jelentését elfogadta. 
 

Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel a pályázati és közbeszerzési referens jelentésének 
elfogadását. 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a pályázati és közbeszerzési jelentését 
elfogadta. 
 

A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
166/2013.(VIII.09.) Kth. sz. határozata 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Jelentés a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról„ c. napirendet 
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megtárgyalta és a polgármester, a gazdasági osztályvezető, a hatósági 
osztályvezető, a műszaki főelőadó és a pályázati és közbeszerzési 
referens jelentésében foglaltakat elfogadta.  

 
 
3. A város nevelési intézményeinek beszámolója tevékenységükről, személyi, tárgyi 

feltételekről, a következő nevelési évre való felkészülés teendőir ől  
 Előadók: intézményvezető 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: köszöntöm a Zengő Óvoda vezető-helyettesét. Most először tárgyalja 
úgy képviselőtestület a nevelési intézmények beszámolóját, hogy az iskolák már nem 
tartoznak az önkormányzathoz, a beszámolójukat már nem ide nyújtják be. 
A napirendi pontot a PVVB és az OKSB tárgyalta. Kérem a bizottságok elnökeit, ismertessék 
a bizottságok javaslatát. 
 
Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Erős Ferenc: ismerteti az OKSB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-
e? 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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 

167/2013.(VIII.09.) Kth. sz. határozata 
 

Sárbogárd Város  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 
város nevelési intézményeinek beszámolója tevékenységükről, a 
személyi, tárgyi feltételekről, a következő nevelési évre való 
felkészülés teendőiről” tárgyú előterjesztést, és  az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi 
Zengő Óvoda és a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda beszámolóját a 
2012/2013-es tanévben végzett munkáról megismerte, azt elfogadja. 
 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről 
tájékoztassa az intézmények vezetőit. 
 

Határidő:  Tájékoztatásra: augusztus 25. 
                 Felelős:   polgármester  
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4. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
10/2007.(III.19.) önkormányzati rendelet módosítása  

 Előadó: jegyző 
 
Dr. Sükösd Tamás: az előadó kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez? 
 
Demeterné Dr. Venicz Anita: köszönöm, nem. 
 
Dr. Sükösd Tamás: Az előterjesztést az ÜJB tárgyalta. Kérdezem a bizottság elnökét, milyen 
módon foglaltak állást? 
 
Nagy Tibor: ismerteti az ÜJB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: a törvényi szabályozás változása folytán mindig kell, hogy „toldozzuk, 
foldozzuk, szabjuk” az SZMSZ-t. Ezen kötelezettségünknek folyamatosan eleget teszünk. 
Megnyitom a napirend fölötti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? 
 
A képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
 
Dr. Sükösd Tamás: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta. 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
29/2013.(VIII.23.) önkormányzati rendelete 

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007. (III.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
5. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997.(V.21.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: jegyző 
 
Dr. Sükösd Tamás: az előadó kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez? 
 
Demeterné Dr. Venicz Anita: köszönöm, nem. 
 
Dr. Sükösd Tamás: Az előterjesztést az ÜJB tárgyalta. Kérdezem a bizottság elnökét, milyen 
módon foglaltak állást? 
 
Nagy Tibor: ismerteti az ÜJB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-
e? 
 
A képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
 
Dr. Sükösd Tamás: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 
elfogadását. 
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A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta. 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
30/2013.(VIII.23.) önkormányzati rendelete 

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997.(V.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
6. A 135/2013.(VI.14.) Kth. sz. határozat visszavonása  
 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: szükséges elmondani, hogy a képviselőtestület a korábbi töretlen 
gyakorlattal egyezően egy tulajdonképpen használaton kívüli, tehát egyik magán ingatlantól a 
másikig vezető nagyon rövid, de ingatlan-nyilvántartásilag útnak nevezett szakasznak a 
forgalomképes vagyonba történő átsorolásáról és értékesítéséről döntött. Egy másik 
önkormányzat hasonló döntése folytán kialakult egy komoly jogvitás helyzet azon 
önkormányzat és a kormányhivatal között. Majd a kormányhivatal tájékoztató levelet adott ki 
minden önkormányzatnak, hogy a Legfelsőbb Bíróság egy korábbi döntésének megfelelően 
ők ezt másképp értelmezik és egy útügyi hatósági eljárásnak kell megelőzni akkor is ezt a 
döntést, hogy ha egyébként azt valamennyien tudjuk, sőt azt lehet mondani, hogy 
köztudomású, hogy ami nem közterülettől vezet közterületig annak az út funkciója, az 
legalábbis megkérdőjelezhető. Ennek ellenére a döntés visszavonására van kötelezettségünk 
nekünk is és a megyében az összes önkormányzatnak, aki hozott ilyen döntést, és le kell 
folytatnunk ezt az eljárást. Nem nagyon kétséges, hogy az eredmény utána ugyanaz lesz, mint 
amit elértünk, csak egy hosszabb folyamat végén. 
Az előterjesztést az ÜJB és a PVVB tárgyalta. Kérdezem az ÜJB elnökét, milyen módon 
foglaltak állást? 
 
Nagy Tibor: ismerteti az ÜJB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

Dr. Sükösd Tamás: a PVVB elnökét is kérdezem ugyanerről. 
 

Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-
e? 
 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 

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 
168/2013.(VIII.09.) Kth. sz. határozata 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „A 135/2013. 
(VI.14.) Ktr. sz. határozat visszavonása” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbiak szerinti döntést hozta: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete ezen határozatával 
a 135/2013. (VI.14.) Ktr. sz. határozatát visszavonja.  
 



 10

Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és 
értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) 
önkormányzati rendelet módosítását készítse el arra vonatkozóan, 
hogy a Sárbogárd 0603/34 hrsz-ú ingatlan kerüljön vissza a 
forgalomképes vagyoni körből a forgalomképtelen vagyoni körbe. 

 
A Képviselőtestület fenntartja azon véleményét, hogy a Sárbogárd 
0603/34 hrsz-ú saját használatú út a kötelező önkormányzati feladat- 
és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását nem szolgálja, 
ezért felkéri a polgármestert, hogy a 154 m2 összterületű út 
átminősítését megelőzően a közlekedési hatóság engedélyét kérje meg 
és a Földhivatalnál kezdeményezze a művelési ág változást. Ezt 
követően pedig terjessze újra a Képviselőtestület elé Horváth Zoltán 
és Horváth Zoltánné kérelmét. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről Horváth Zoltánt és 
Horváth Zoltánnét tájékoztassa. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 
7. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal 

való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004.(IV.9.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: jegyző 
 
Dr. Sükösd Tamás: Jegyző asszony kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Demeterné Dr. Venicz Anita: köszönöm, nem. 
 
Dr. Sükösd Tamás: az előterjesztést a PVVB és az ÜJB tárgyalta. Először az ÜJB elnökét 
kérdezem, hogy milyen módon foglaltak állást? 
 
Nagy Tibor: ismerteti az ÜJB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: a PVVB elnökét ugyanerről kérdezem. 
 
Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: ezzel tulajdonképpen a felettes szervek szerint így el nem adható 
0603/34 hrsz-ú ingatlant visszatesszük oda, ahonnan a múltkor kivettük. Ha az útügyi 
hatósági eljárás lezajlik, akkor vélhetően ez az előterjesztés újra visszakerül a 
képviselőtestület elé. Megnyitom a napirend fölötti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-
e? 
 
A Képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
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Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 
elfogadását. 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta. 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
31/2013.(VIII.23.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való 
gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004.(IV.9.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 
8. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja megállapítása  
 Előadó: jegyző 
 
Dr. Sükösd Tamás: minden évben a képviselőtestület előtt van az előterjesztés a térítési díj 
megállapításával kapcsolatban. A szolgáltatók általában egy inflációkövető térítési díjat 
terjesztenek elő. Jelen pillanatban az örökölt jogi helyzet szerint – és itt nem az EUREST 
Étteremüzemeltető Kft-re gondolok, aki közbeszerzésen elnyerte a közétkeztetést, hanem az 
egyéb intézményeknél a SODEXO Magyarország Kft. szolgáltat, azt a helyzetet örököltük. 
Az a szerződés december 31-ig áll fönn. Mindkét szolgáltató előterjesztette az emelési 
igényét. Az EUREST Étteremüzemeltető Kft. esetében alacsonyabb az emelési javaslat,  a 
SODEXO Magyarország Kft-nél valamivel magasabb, de a szerződési, illetve jogszabályi 
kritériumnak mindkét cég megfelelő emelési igényt nyújtott be. Az előadó kíván-e szóbeli 
kiegészítést fűzni az írásos anyaghoz? 
 
Demeterné Dr. Venicz Anita: köszönöm, nem. 
 
Dr. Sükösd Tamás: az előterjesztést a PVVB tárgyalta, kérdezem a bizottság elnökét, hogy 
milyen módon foglaltak állást? 
 
Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-
e? 
 
A Képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
 
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 
169/2013.(VIII.09.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete gyermekétkeztetés 
intézmény térítési díja megállapítása tárgyában készült írásos 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza 
 
A Képviselőtestület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait 
2013. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg 
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(Figyelembe véve a szolgáltatók által szeptember 1-től történő 
nyersanyagnorma emelést) 
 
 Bölcsőde:  315 Ft/nap+ÁFA 
 
 Óvoda:   315 Ft/nap+ÁFA 
 ebből: 
 - tízórai    58 Ft/nap+ÁFA 
 - ebéd   199 Ft/nap+ÁFA 
 - uzsonna    58 Ft/nap+ÁFA 
EUREST 
 Iskola:    422 Ft/nap+ÁFA 
 ebből: 
- tízórai 77 Ft/nap+ÁFA 
- ebéd 268 Ft/nap+ÁFA 
- uzsonna 77 Ft/nap+ÁFA 
SODEXO 
7-14 éves korcsoport 

Iskola:   271 Ft/nap+ÁFA 
 ebből: 
- tízórai 30 Ft/nap+ÁFA 
- ebéd 211 Ft/nap+ÁFA 
- uzsonna 30 Ft/nap+ÁFA 
15-18 éves korcsoport 

Iskola:  288 Ft/nap+ÁFA 
 ebből: 
- tízórai 33 Ft/nap+ÁFA 
- ebéd 222 Ft/nap+ÁFA 
- uzsonna 33 Ft/nap+ÁFA 

 
A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az 
intézményvezetőket értesítse és a költségvetési rendelet módosítását 
készítse elő.  
 
Határidő: intézmények kiértesítése: 2013. augusztus 25. 
    költségvetési rendeletmódosítására  soron következő rendelet 
módosítási időpont 
Felelős: jegyző 

 
 
9. A Fogyatékosügyi Koncepcióban foglaltak hatályosulása a gyakorlatban, szükség 

esetén felülvizsgálata 
 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: Fogyatékosügyi Koncepciója elméletileg és gyakorlatilag minden 
önkormányzatnak van, 2004. óta van Sárbogárd Város Önkormányzatának is. A 
Szociálpolitikai Kerekasztal javaslatait, illetve egyéb civil és más szervezetektől érkező 
javaslatokat folyamatosan beépítve tud változni a Koncepció. A személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások vonatkozásában meglehetősen meg van kötve a kezünk, mert ezeket a 
szociális törvény teljes körűen szabályozza. Tulajdonképpen az alapszolgáltatások 
tekintetében a lakosságszám miatt teljes körű szolgáltatási kötelezettségük van, illetve a 
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szakosított ellátásban is egyre több. Most már a hajléktalanok ellátására is van normatív 
finanszírozás. Ez is, ha úgy tetszik kötelező feladattá nőtte ki magát. A Fogyatékosügyi 
Koncepció része az akadálymentesítés folyamatos megvalósulása, amelyekben azt gondolom, 
hogy most a városrehabilitáció kapcsán is értünk el eredményt. Nem mondom, hogy 
maradéktalan, de egészen jól áll ebben a tekintetben, de nyilván nem fejeztük még be. Nagyon 
fontos lenne a megváltozott munkaképességűek munkához való jutásának elősegítése. Erre a 
tranzitfoglalkoztatásos pályázat, illetve a LÁRKE-val közösen benyújtott pályázat adhat 
lehetősége. Valamennyi olyan forrás, amit innen tudunk megfogni, az hasznos lehet. 
Mindenképpen használt a Fogyatékosügyi Koncepció gyakorlati megvalósulásának az 
Integrált Városfejlesztési Stratégia, ahol különböző felmérések készültek, amelyeknek az 
eredményeit be tudtuk, be tudjuk építeni. Ehhez hasonló hozadéka lehet az ÁROP 
pályázatnak is, ami egy államreform operatív program, ott is vannak ilyen törekvéseink. A 
Szociálpolitikai Kerekasztal ismételt összehívását követően az októberi Képviselőtestületi 
ülésen fogunk tudni még aktualizálni a Fogyatékosügyi Koncepción. 
Az előterjesztést az ESZB tárgyalta. Kérdezem a bizottság elnökét, milyen módon foglaltak 
állást? 
 
Érsek Enikő: ismerteti az ESZB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend fölötti vitát. Van-e kérdés, észrevétel, 
hozzászólás? 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
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 
170/2013.(VIII.09.) Kth. sz. határozata 

 
1.) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (3) 
bekezdésben foglaltak alapján a Fogyatékosügyi Koncepcióban 
foglaltak hatályosulásáról szóló előterjesztést megismerte. 
 
A Képviselőtestület által megvalósítandó, ütemezett feladatok közül a 
fogyatékkal élők érdekében az akadálymentesítés 2013. évben jelentős 
léptékben valósult meg az IVS pályázat, valamint a közmunka 
program részeként. A parkolóhelyek kiépítése, a megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése feladatok 
elmaradásának oka a végrehajtást segítő központi finanszírozás 
elmaradása, a beruházók és foglalkoztatók a beruházást, illetve a 
foglalkoztatást nem, vagy nem az adott környezetben valósították 
meg. 

 
2.) A Képviselőtestület a Koncepcióban szereplő célok megvalósítása 
pénzügyi fedezetéül továbbra is az állami források, pályázati források 
igénybevételét határozza meg. 
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Az Önkormányzat költségvetéséből évente – a költségvetés tárgyalása 
során -a Képviselőtestület határozata szerinti összeget biztosítja. 
 
Határidő: az adott évi költségvetés készítésének időpontja 
Felelős: jegyző 
 
3.) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
Fogyatékosügyi Koncepció felülvizsgálatát szükségesnek tartja, azt a 
2013.októberi képviselőtestületi ülés időpontjában – a Szociálpolitikai 
Kerekasztal véleményének kikérésével - kívánja elvégezni.  

 
Utasítja a polgármestert, hogy a koncepció felülvizsgálatához 
szükséges intézkedéseket tegye meg, a felülvizsgálati eljárás során a 
Szociálpolitikai Kerekasztal véleményét kérje ki.  
 
Határidő: 2013. októberi testületi ülés időpontja 
Felelős: polgármester 

 
 
10. A Szociális szolgáltatás-tervezési Koncepcióban foglaltak hatályosulása a 

gyakorlatban, szükség esetén felülvizsgálata 
 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: a Szociális szolgáltatás-tervezési Koncepció az önkormányzatok 
számára jelent feladatot és tulajdonképpen az ellátási kötelezettség körébe tartozó feladatok 
tervezését, hiányzó ellátások megszervezésének módját és a nem állami fenntartókkal történő 
kapcsolattartás együttműködés feladatait határozza meg. Szociális rendeltünk a jogszabálynak 
megfelelően folyamatosan felülvizsgálatra került. A szociális ellátásokat az önkormányzati 
törvény változása kapcsán a Mötv. 4. fejezetének megfelelő, önkormányzatok jogi 
személyiségű társulása által fenntartott Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény útján látjuk 
el. Azon feladatokat - gondolok itt a támogató szolgálati feladatra - amelyre nekünk szervezeti 
egységünk nincs, a Move Béta Támogató Szolgálattal való együttműködés keretében tudjuk 
ellátni. A házi segítségnyújtást, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is folyamatosan 
működtetjük. Volt a kistérségnek, illetve a városnak is eredményes pályázata. A 
Szociálpolitikai Kerekasztal ülésein a fogyatékos szervezetek illetve egyéb szervezetek 
bevonásával mindenkinek a javaslatait igyekszünk ebbe a koncepcióba is beleépíteni. 
Felülvizsgálatra lesz lehetőség, mindenképpen az októberi testületi ülésen legkorábban, 
tekintettel arra, hogy a Szociálpolitikai Kerekasztalon résztvevő szervezetek közül 
valamennyi azt jelezte, hogy szeptember előtt nem tudnak részvételt biztosítani, tehát inkább 
szeptemberre hívjuk össze a következő ülést. 
Az előterjesztést az ESZB tárgyalta. Kérdezem a bizottság elnökét, milyen módon foglaltak 
állást? 
 
Érsek Enikő: ismerteti az ESZB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-
e? 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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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 
171/2013.(VIII.09.) Kth. sz. határozata 

 
1.) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (3) 
bekezdésben foglaltak alapján a Szolgáltatás – tervezési 
Koncepcióban foglaltak hatályosulásáról szóló előterjesztést 
megismerte. 
 
2.) A Képviselőtestület a Koncepcióban szereplő célok megvalósítása 
pénzügyi fedezetéül továbbra is az állami források, pályázati források 
igénybevételét határozza meg. 
 
Az Önkormányzat költségvetéséből évente – a költségvetés tárgyalása 
során -a Képviselőtestület határozata szerinti összeget biztosítja. 
 
Határidő: az adott évi költségvetés készítésének időpontja 
Felelős: jegyző 
 
3.) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szolgáltatás – 
tervezési Koncepció felülvizsgálatát szükségesnek tartja, azt a 2013. 
októberi képviselőtestületi ülés időpontjában – a Szociálpolitikai 
Kerekasztal véleményének kikérésével - kívánja elvégezni.  
       
Utasítja a polgármestert, hogy a koncepció felülvizsgálatához 
szükséges intézkedéseket tegye meg, a felülvizsgálati eljárás során a 
Szociálpolitikai Kerekasztal véleményét kérje ki.  
 
Határidő: 2013. októberi testületi ülés időpontja 
Felelős: polgármester 

 
 
11. Döntés a Mészöly Géza szobrának áthelyezéséről  
 Előadó: polgármester 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: Fülöpné Nemes Ildikó igazgató asszony kereste meg a 
Képviselőtestületet azzal, hogy a Mészöly Géza szobrot szeretnék áthelyezni a nagy 
épülethez, tekintettel arra, hogy az iskolások a régi épületet nem használják. A régi épület egy 
részében a Családsegítő Szolgálat kapott helyet, a másik részében pedig szerződéses 
jogviszony alapján a Mezőföld Gimnázium végez oktatási tevékenységet. Az igazgató 
asszony úgy látja, hogy a gyerekek identitástudatának fejlesztése szempontjából is fontos 
lenne, hogy tudják azt, hogy az iskola névadója ki volt. Az áthelyezéssel az iskola 
névadójának szobra napi szintű kapcsolatba kerülne az iskolásokkal. 
Az előterjesztést a PVVB tárgyalta. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy milyen módon 
foglaltak állást? 
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Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: Megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-
e? 
 
Nagy Tibor: az igazgató asszony gondolatával egyetértek, jó helyre fog kerülni a szobor. 
Jeleztük, hogy nincs arra anyagi fedezetünk, hogy az áthelyezést támogassuk? Gondolom, 
hogy arról van szó, hogy ők át is helyezik, ez nem szerepelt az anyagban. Ez az egyik 
kérdésem. Feltételezve ezt, van-e valamilyen határidő, vagy akkor fogják elvégezni ezt a 
munkát, amikor idejük, szakemberük lesz? Vagy a parkosítással együtt ősszel, netán tavasszal 
szeretnék áthelyezni a szobrot? Van-e erről információ? 
 
Dr. Sükösd Tamás: tudomásom szerint az igazgató asszony nem kért határidőt, nincs 
határidő. Azonnal, a döntést követően szeretné az áthelyezést elvégeztetni. Volt már ilyen, 
eset, akkor a KÖZÉV Kft. szakemberei gépekkel végezték el a feladatot. A gimnáziumnál a 
volt zeneiskola mellett - ami nagyon régen óvoda volt - található szobrot kérte akkor a Boda 
igazgató úr, hogy áthelyezésre kerülhessen. Vélhetően ugyanez lesz a technológia itt is. 
 
Nagy Tibor: tehát szakemberek fogják elvégezni az áthelyezést? Precízen, pontosan. 
 
Dr. Sükösd Tamás: így van. Ha meg van a hozzájárulásunk, akkor ők a többi részét intézik. 
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
172/2013.(VIII.09.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Döntés a 
Mészöly Géza szobrának áthelyezéséről” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbiak szerinti döntést hozta: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Mészöly Géza 
Általános Iskola (7000 Sárbogárd, József Attila út 14.) kérelmét 
támogatja. 
 
Hozzájárul, hogy Mészöly Géza szobrát a József Attila utcai régi 
iskolaépület előtti parkból áthelyezzék az „új” épület főbejárata 
melletti kis parkterületre. 
 
A szobor áthelyezésének költségeihez Sárbogárd Város 
Önkormányzata nem tud anyagi fedezetet biztosítani.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről Fülöpné Nemes Ildikót, 
mint a Mészöly Géza Általános Iskola igazgatóját tájékoztassa.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 

 



 17

 
12. Pályázat benyújtása ÁROP-1.A.5-2013 pályázati felhívásra  
 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: egy rövid tájékoztatót mindenképpen szeretnék adni. A pályázat címe: 
Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára. Ez az 
Államreform Operatív Program általában igen népszerű, mert mint pályázati rendszer annyira 
nem bonyolult. Ezen az átlagos önkormányzatok részt tudnak venni, általában jelentősen 
többen pályáznak, mint amennyi támogatás van. 100%-os támogatási intenzitás mellett lehet 
elérni 22 millió forint pályázati összeget, amiből egyrészt szervezetfejlesztési kérdéseket lehet 
tisztázni szakemberek segítségével, másrészt ami engem a legjobban megfogott, lehetőség 
nyílik a pályázatban pld. szoftver vásárlásra. Azt kell tudni, hogy a meglehetősen leterhelt és 
nagyon széles körű feladatot végző gazdasági osztályunk szoftverje szerintem a 90-es 
években volt újnak tekinthető, egy DOS alapú program. Így nagyon örültem a pályázati 
felhívásnak és ha elérhetnénk egy ilyen pályázati célt, akkor meg tudnánk a rendszert újítani. 
Ezek a szoftverek, amikkel üzemeltetni lehet akár egy helyi adót, akár egy elszámolást, 
számlázást, ezek NAV engedélyes szoftverek és nem olcsók, ezt szeretnénk ebből 
megvalósítani. Illetve olyan szervezetfejlesztési képzésekre van lehetőség, amihez az 
önkormányzatnak a termen kívül nem kell biztosítani semmit, tehát akkreditált képző 
intézmények tudják elvégezni a köztisztviselők képzését. Rengeteg tanfolyami, továbbképzési 
megkeresést kapunk,de nagyon magas ára van mindegyiknek. Azt gondolom, hogy ez 
mindenképpen egy hasznos törekvés lehet. 
Az előterjesztést a PVVB tárgyalta. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy milyen módon 
foglaltak állást? 
 
Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: Megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-
e? 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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 
173/2013.(VIII.09.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
„Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok 
számára” című (kódszám: ÁROP-1.A.5-2013) pályázati programra 
pályázat benyújtását határozza el. 
 
A pályázat célja: Sárbogárd város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése és a működéshez szükséges szoftver térítésmentes 
megvásárlása 
 
A fejlesztés helye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához a szakmai 
koncepciót tervezze meg a pályázat elkészítéséhez. 
 
a projekt megvalósításához nincs szükség saját forrásra, A pályázat 
elkészítéséhez és benyújtásához nincs szükség kifizetésre. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
szükséges engedélyek beszerzésére, nyilatkozatok megtételére és a 
pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 
Felelős: polgármester 

 
 
13. Pályázat benyújtása az MLSZ Országos Pályaépítési programra  
 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: hasonló napirendi pont volt már a képviselőtestület előtt. Továbbá 
Sárszentmiklóson egy műfüves pálya már átadásra került. Ezt követően egy úgynevezett 
grund pályára, tehát egy 12 m x 20 m nagyságú pálya kialakítására vonatkozó pályázatról 
hoztunk döntést. Be is nyújtottuk, ami az óvoda területén valósulhatott volna meg. Azt a 
pályázati programot központilag megállították. Most egy meghívásos rendszer van, hátrányos 
helyzetű kistérségben található önkormányzatok számára, akik azon a korábbi pályázaton 
indultak és a rendszer megállása miatt nyilván nem nyerhettek. Itt egy jelentős könnyítés 
látszik ugyanis 10%-ra vitték le az önerőt és az előző pályázati programból tudjuk, hogy a 
gyakorlati megvalósulás során lehetőség nyílt arra, hogy különösen az alépítménynél 
elvégzett munka elszámolásra kerüljön. Egyeztetve olyanokkal, akik már ilyent építettek azt 
mondták, hogy a 10% önerő nagyon jó, mert ez nagyjából az a határ, amit minden további 
nélkül, különösebben nagy technológiai ugrásokat nem végrehajtva el lehet végezni. Azt az 
instrukciót kaptuk az MLSZ vezetőitől, hogy ebben a tekintetben a meglehetősen hánytatott 
sorsú sárbogárdi sporttelep irányába próbáljunk elindulni és egy 20 m x 40 m nagyságú, 
egyéb rendezvényeknek is megfelelő pályáról beszéljünk. A PVVB ülésén egy kérdés merült 
fel, hogy nem fogják-e tönkre tenni a pályát, ha nem lesz bekerítve? Elmondtam, hogy 
műfüves pályánál a technológia része, hogy be van kerítve, nem vagyonvédelmi, hanem 
labdafogó célból. Ezért is van a pálya megvalósításának ilyen markáns ára. Ez lehet út arra, 
hogy talán egy picit könnyebben leheljünk életet a sárbogárdi sportpályába. 
Ezen napirendi pontot a PVVB tárgyalta, kérdezem a bizottság elnökét, hogy milyen módon 
foglaltak állást. 
 
Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-
e?  
 
Nagy Tibor: nagyon örülök. Ez egy különleges lehetőség és természetes módon élni 
kívánunk vele. A pálya helyének a későbbi kijelölésével kapcsolatban azt javaslom, hogy akik 
a klubnál tevékenykedtek az elmúlt 15-20 évben, tudom, hogy némelyiküknek volt 
elképzelése az egész sporttelep kialakításával kapcsolatban, ezeket az embereket érdemes 
lenne majd megkérdezni, hogy úgy helyezzük el, hogy később akár más generációk általi 
további fejlesztések is helyet kaphassanak azon a 4,9-es területen. 
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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 
174/2013.(VIII.09.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Pályázat 
benyújtása az MLSZ Országos Pályaépítési Programra” tárgyú 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület úgy dönt, hogy az MLSZ Országos Pályaépítési 
Programra pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat célja: Labdarúgó Sport Club által használt Sárbogárd 1083 
hrsz-ú ingatlanon kisméretű műfüves pálya létesítése 
 
A fejlesztés helye: Sárbogárd, 1083 hrsz. 
 
A pályázat keretében megvalósuló kisméretű műfüves pálya építés 
bruttó költsége: 30.353.000 Ft 
 
A képviselőtestület nyilatkozik, hogy nyertes pályázat esetén a 
beruházás megvalósításához szükséges 3.035.300 Ft összegű saját 
forrást biztosítja. 
 
Az Önkormányzat a saját forrást a 2013. évi költségvetésében 
biztosítja és elkülöníti. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok, szakvélemények beszerzésére, valamint a 
testületi döntésnek megfelelő intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
16. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása 
 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: az előterjesztés nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárult Badics 
Győző. Badics Győző azon kevesek közé tartozik, aki régóta áll önkormányzati szociális 
bérlakásos jogviszonyban, azonban ő még egy meglehetősen akut betegség miatti kórházi 
kezelését követően is, ahogy tudta folyamatosan törlesztette a hátralékát. Ilyen szempontból jó 
példát mutat a szociális bérlakást használóknak. A rászorultsági feltételek sajnos 
folyamatosan fönnállnak az esetében.  
Az előterjesztést az ESZB tárgyalta. Kérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
javaslatát. 
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Érsek Enikő: ismerteti az ESZB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend fölötti vitát. Van-e kérdés, észrevétel, 
hozzászólás? 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
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 
175/2013.(VIII.09.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a " Lakásbérleti 
szerződés meghosszabbítása " tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A Képviselő-testület döntése szerint engedélyezi   Badics Győző 
Sárbogárd, Szent István u. 9/2. sz. alatti lakos lakásbérleti 
szerződésének meghosszabbítását azzal a feltétellel, ha a bérlő a   
Családsegítő Szolgálat havi ellenőrzése és jelentése mellett fizeti a 
havi aktuális lakásbérleti díjat és a lakás közmű díjait. 
 
A határozott időre szóló lakásbérleti szerződés 2013. szeptember 1-től 
– 2014. augusztus 31-ig köthető. Amennyiben 2014. augusztus 31-ig a 
bérlőnek továbbra sem lesz kimutatott tartozása,  a határozott idejű 
szerződés  hosszabbításra kerül..    
 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről és feladatairól a bérlőt és a 
Családsegítő Szolgálatot tájékoztassa. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg a bérleti 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő:        tájékoztatásra:                                   2013. augusztus 16. 
            lakásbérleti szerződés megkötésére: 2013. augusztus 31. 
 
Felelős: polgármester 
                       jegyző 
 

17. Sárbogárd Város Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: a helyi esélyegyenlőségi programot az önkormányzatnak kell elfogadni. 
Köztisztviselő kollégák végeztek komoly munkát az előkészítésben. Az egyik kolléga ilyen 
típusú képzésen vett részt és az ott szerzett tapasztalatait hasznosítva tudtuk a helyi 
esélyegyenlőségi programot összeállítani. Itt is utalnék az Integrált Városfejlesztési 
Stratégiára, illetve a Foglalkoztatási Stratégiára, ami a városrehabilitációs program keretében 
készül. Nyilván itt kapcsolódási pontok vannak, egyeztetések voltak, amiből azt gondolom, 
hogy a helyi esélyegyenlőségi program is tudott meríteni és tudott fejlődni. A helyi 
esélyegyenlőségi program célja, ahogyan a neve is mutatja az esélyegyenlőség a bármilyen 
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okból hátrányos csoportok, tehát adott esetben fogyatékosok, adott esetben bizonyos 
szempontból akár munkavállalási tekintetben a nők, akár a romák esélyegyenlőségének a 
biztosítására szolgál. Fel kell, hogy mérje a települési helyzetet, az igényeket és megoldási 
javaslatokat kell, hogy adjon, tehát alternatívákat kell, hogy felvázoljon. A Szociálpolitikai 
Kerekasztal is tárgyalta és elfogadásra ajánlja a helyi esélyegyenlőségi programot, ami 
egyébként a honlapon megtekinthető. Tavaly volt az, amikor először esélyegyenlőségi 
szakértőt kellett volna bevonnunk egy ügybe és kiderült, hogy az esélyegyenlőségi szakértők 
névjegyzéke  még nem készült el. Ez azóta elkészült. 
Az előterjesztést az ESZB tárgyalta. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy milyen módon 
foglaltak állást? 
 
Érsek Enikő: ismerteti az ESZB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: Megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-
e? 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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 
176/2013.(VIII.09.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV.törvény és a a helyi esélyegyenlőségi programok 
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján elkészített helyi 
esélyegyenlőségi programot megtárgyalta, az abban foglaltakat 
megvalósításra alkalmasak tartja és elfogadja. 
  
Utasítja a polgármestert, hogy az elfogadott Esélyegyenlőségi 
Program esélyegyenlőségi szakértői véleményeztetéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Utasítja továbbá a polgármestert, hogy az esélyegyenlőségi szakértő 
véleményét - annak elkészültét követő képviselőtestületi ülésen – 
terjessze a képviselőtestület elé. 
 
Határidő: azonnal,  
Felelős: polgármester 
 

 
18. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról 
 Előadó: jegyző 
 
Dr. Sükösd Tamás: az előadó kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni a napirendi ponthoz? 
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Demeterné Dr. Venicz Anita: nem, köszönöm. 
 
Dr. Sükösd Tamás: Az előterjesztést a PVVB tárgyalta. Kérem a bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Sükösd Tamás: Megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-
e? 
 
A Képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
 
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő tájékoztató elfogadását. 
 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
177/2013.(VIII.09.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Tájékoztató az 
előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról”  c. 
napirendet megtárgyalta és a tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. 

 
19. Bejelentések 
 
19/1. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 14-i ülésén 

elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről 
 
Dr. Sükösd Tamás: Nedoba Károly és Etelvári Zoltán képviselőtársunk nincs jelen ezért az ő 
bejelentésükre adott választ a következő ülésre szükséges visszahozni. 
Nagy Tibor képviselőtársamat kérdezem, hogy elfogadja-e a választ? 
 
Nagy Tibor: úgy fogalmaznék, hogy tudomásul veszem. Érdemes végiggondolnia a műszaki 
osztály dolgozóinak, illetve nekünk is azt, hogy lehetséges-e az, hogy olyan táblával 
biztosítjuk az ott lakóknak a bejárását, akár mindkét irányból, hogy csak ők, az ott lakók 
közlekedhessenek abban az utcában? Ez a lehetőség felvetődött-e az újbóli bejárás során? 
 
Dr. Sükösd Tamás: kérem a műszaki osztályvezetőt, hogy Hajnal Jánosék bevonásával 
egyeztessük le, hogy ennek jogszabályi lehetősége van-e. 
 
Nagy Tibor: ezt az utolsó lehetőséget esetleg próbáljuk meg. 
 
Dr. Sükösd Tamás: szakemberek bevonásával egyeztetünk. 
 
Nagy Tibor: ennek tudatában elfogadom a választ. 
 
19. Bejelentések, interpellációk 
 
Juhász János: a Május 1. utcai murvázás nagyon várat magára, nagyon várják az ott lakók. A 
kátyúzás jól sikerült. 
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A Katona utca járdája, ha viszonylag lassan és szakaszosan készül is, de nagyon szép. 
Olvastam a Fogyatékosügyi Koncepcióban, hogy további beton beszerzését próbáljátok 
megvalósítani. Nem tudom, hogy így folytatódna-e, vagy a továbbiakban járdalapos lesz? 
Vélhetően mikor készül el? 
 
Dr. Sükösd Tamás: a fő probléma, hogy sajnos úgy tűnik, hogy ezt csak öntött betonból, 
szulfátosból lehet megvalósítani. Azért készült így, mert így ért rá a mixer. Volt sajnos olyan, 
amikor a brigád délre végzett az első szakasszal, fél kettőre beszéltük meg a folytatást és 
kiderült, hogy a mixer három nap múlva tud visszajönni. Át is kellett csoportosítani a munkát. 
Most a következő rész feltörésére lett volna alkalom, de a műszaki osztály dolgozójának igaza 
volt abban, hogy annak nincs értelme, hogy szerdán feltörünk egy következő szakaszt, miután 
úgy tűnik, hogy legkorábban kedden lesz megint autó. A hétfői feltöréssel nagyon remélem, 
hogy folytatódik a munka. Addig, amíg technikailag lehet ezt a beöntött betont alkalmazni, 
addig azzal csináljuk, és lesz egy olyan szakasz, ami járdalapos lesz. A járdalap megvan. A 
közmunkaprogram keretében az alapi önkormányzat által legyártatott járdalapok 
felhasználására szigorú kötelezettségünk van. Próbáltunk három járdát preferálni ebben a 
körben, amiről döntött a képviselőtestület. A következő járdákról van szó: Katona u., a Vasút 
u. első szakasza, ami gyakorlatilag járhatatlan, illetve a Táncsics u. Ezeket folyamatosan 
szeretnénk csinálni, és utána szeretnénk részt venni a következő programban is, amiből ha 
lehet ugyanígy betont venni, akkor folytatjuk a munkát. 
 
Juhász János: a deviza kötvény ügylet lezárásával a visszamutogatás véget ért? Néhányszor, 
nem túlzóan sokszor, de néhányszor írásban, szóban, TV-ben elmondtad, hogy milyen rossz 
döntésünk volt. Így hogy bekerült a konszolidációba, talán nem is volt olyan rossz döntés, 
meg amúgy is nem akarom matematikailag levezetni, de az egy nagyon hasznos döntés volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás: a rendkívüli testületi döntést is az indukálta, hogy a Keler kötelezett 
bennünket arra, hogy erről hozzunk külön döntést. Mi is tudtuk, a bank is megmondta, hogy 
hogyan kötötték a megállapodást, a konszolidációs megállapodást úgy kell értelmezni, hogy 
minden 70%, de a kötvénynek ki kell futni és ezután a Keler közölte, hogy jó rendben van, 
hogy erre van egy központi döntés, de kell önkormányzati döntés is. Ez a vége az én 
tudomásom szerint, ez teljesedésbe is ment. 
 
Juhász János: innentől ezt nem bolygatjuk. 
 
Dr. Sükösd Tamás: nem. 
 
Macsim András: nagyon sok sárszentmiklósi jelezte, hogy a falu végén lévő disznóhizlalda 
felől nagyon kellemetlen szagokat érezni. Ha déli szél fúj, szinte egész Sárszentmiklóst ellepi 
a bűz. 
 
Dr. Sükösd Tamás: ez már környezetvédelmi hatóságos történet. A híg trágya kijuttatásának 
a technológiájával van baj. Ők nem a zárt technológiát alkalmazzák, amikor a híg trágya a 
kijuttatását követően azonnal be van szántva a földbe, annak számottevő szaghatása nincs, 
ráadásul, ha betartják az egy hektárra kijuttatható mennyiséget. Nem feltételezve, hogy ők 
nem tartják be a szabályokat, de azt gondolom, hogy ha bárki megnézi és látja azt, hogy azzal 
a szóróval juttatják ki, hát… nos, ezzel van baj. Leveleztünk a társasággal ebben az ügyben. A 
technológiai változtatásról szóló levelük itt van, ha ezt nem tartják be, akkor ennek ismét neki 
indulunk. Az eljáró kollégánk felvetette azt a dolgot, hogy ez messze túlmutat rajtunk és az 
egységes környezeti engedélyükbe kerülhet ez a történet. Annak ellenére, hogy ők itt 
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gazdálkodnak nyilván a városnak is az az érdeke, hogy minél több munkahely itt 
megmaradjon, de ez nem lehetetleníti el a lakáskörülményeket. Ismételten megkeressük a 
céget. Nem az itteni beosztott cégvezetéssel, hanem a cégcsoport vezetőivel tárgyaltunk, de 
ezek szerint ez nem lett túlzottan hatékony. 
 
Tóth Béla: köszönöm nincs bejelentésem. 
 
Érsek Enikő: köszönöm nincs bejelentésem. 
 
Erős Ferenc: köszönöm, nincs bejelentésem 
 
Nagy Tibor: jeleztem már az Örspuszta és a híd közötti balesetveszélyes fákat. A 
legveszélyesebb fák kivágásra kerültek. Ez dicséretet érdemel. Visszatérve a 11. napirendi 
pontra, a Mészöly Géza Általános Iskola igazgatónőjét szeretném kiemelni. Így kell csinálni, 
ha valakinek jó ötlete van, azt fel kell vetni. Forduljon hozzánk, és ráadásul saját energiából a 
szobor áthelyezését végre is fogják hajtani. Látom az akaratot az iskolában, a drog-
prevencióval kapcsolatban országos hírű pszichiáter is itt volt és előadást tartott. A 
sportpályával kapcsolatban nagyon örülök, hogy erre lehetőségünk nyílik. 
 
Dr. Sükösd Tamás: Macsim képviselőtársunk által többször fölvetett vízelvezetés az iskola 
és a katolikus templom előtt saját beruházásból megvalósult. Azt gondolom, hogy annak van 
eredménye, látható is. Ugyan még nem sikerült kipróbálni, - nagy esőzés még azóta sajnos 
nem volt - de a szintezés és minden egyéb munkálat eredményeképpen azt gondolom, hogy 
teljesen rendben van. Ugyanígy rendben van talán a temetőnél található közvilágítás bővítés 
is, szintén Sárszentmiklóson. 
A Lázár utcaiak megnyugtatására, nincs akadálya és nem szükséges hozzá képviselőtestületi 
döntés, mert nem akkora változtatás, hogy a sebességkorlátozó tábla kikerüljön, amit ebben a 
vonatkozásban kértek, az minden további nélkül megvalósítható.  
Talán mindenhol látszik, hogy folyamatosan próbáljuk végezni a munkákat, illetve a 
kivitelezőt sarkalljuk a városrehabilitáció folytatására. Különböző elemek fokozatosan 
valósulnak meg. Nyilván, ha ez közlekedési, vagy egyéb problémát okoz, mindenkitől 
türelmet kérünk. Ez az idei évben befejezésre kerülhet. 
Holnap lesz Sárszentmiklóson a kis pályán a Lecsófesztivál. A szervezők szeretettel hívnak és 
várnak mindenkit a rendezvényre. 
Augusztus 20-án a városi ünnepség továbbra is két részből áll. Ökomenikus istentisztelet lesz 
Sárszentmiklóson az evangélikus templomban. Az augusztus 20-i ünnepség 18 órakor 
kezdődik a Művelődési Házban. 
 
Nagy Tibor: a skate pályával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az ott sportolók 
rendkívül magukénak érzik a pályát. Tegnap kimentem a pályára, mert jelezték a szülők, hogy 
ha van rá anyagi, vagy tárgyi lehetőségünk akkor egy vagy néhány padot helyezzünk ki, hogy 
azok a felnőttek, vagy idősek, akik a gyerekekre mennek vigyázni, le tudjanak ülni. Ha jól 
tudom 14 év alatt kötelező a szülői, vagy felnőtt felügyelet? 
 
Dr. Sükösd Tamás: a táblák kint vannak. Van még egy komoly igény a világításra, de azt 
egyelőre el kellett napolni, mert egy teljesen extrém árajánlatot kaptunk. Erős Ferenc 
képviselőtársunk ígéretét bírom abban, hogy a jövő héten leülünk és elemezzük, hogy nem 
lehetne-e erre egy olcsóbb, de ugyanilyen hatékony megoldást találni. 
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Nagy Tibor: néhány padnak a kihelyezése nyilván jóval kisebb tétel. Szinte mindig van kint 
szülő, ha kisgyerek is van kint. 
A skate pálya túloldali kerítésének felső részét tegnap megláttam, hogy milyen állapotban 
van. Megtudtam, hogy nem a gyerekek járnak ott át, hanem akik kimennek a gyerekekre 
vigyázni, ők támaszkodnak a kerítésre és azért van megroggyanva. Egy erősebb dróttal fixálni 
lehetne, hogy néhány hónap múlva a kerítés ne menjen tönkre. 
 
Dr. Sükösd Tamás: beszélünk a KÖZÉV Kft. vezetőjével, ugyanis a pályát a KÖZÉV Kft. 
kezeli ugyanúgy, mint a játszótereket. Rendszeresen felülvizsgálják az eszközöket. 
 
 

A nyílt ülésen több bejelentés nem volt, 
 Dr. Sükösd Tamás polgármester az ülést 1002 órakor bezárta azzal,  

hogy Képviselőtestület zárt ülésen folytatja a munkát 
 

 
K.m.f. 
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