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Jegyzőkönyv

Készült: Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26. napján megtartott
rendkívüli testületi üléséről.

Jelen vannak: Turi Lajos polgármester
Rajczi János képviselő
Nagy Lajos képviselő
Fejes lmre képviselő
Papp Gyula képviselő

Vezér Beáta jegyző

Turi Lajos polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, Megállapítom az ülés határozatképességét,
mert a megválasztott7 fő képviselő közül 5 főképviselő jelen van, Kérdezem a Képviselő-testületet,
hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan észrevételjavaslat van-e. Amennyiben javaslat nincs, úgy a

meghívóba n szereplő napirendre teszek javaslatot.

A Képviselő-testület 5 igen sza'vazattal, ellenszavazat és tartózkodős nétkül o következő határozatot
hozta:.

52/2074. (vlll. 26.) határozat

Napirendi pontok:

Nyilvónos ülés:
1. napirend: Választási bizottság megválasztása

Előadó: Turi Lajos polgármester
2. napirend: Egyéb döntést igényIő ügyek, tájékoztatók

Előadó: Turi Lajos polgármester
2/a) Költségvetés módosítása
2/b) Pályázatok
2/c) sarródi02/2hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérletiszerződés meghosszabbítása

1. napirendi pont

Vátasztási bizottság mégvá Iasztása
( Előterjesztés mel lé ke lve)

Turi Lajos polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, van valakinek ehhez hozzáfűzni valója?

papp Gyula képviselő: ltt három tag és két póttag szerepel. Ez azIjelenti, hogy egy helyen lesz

szavazás?
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Vezért Beáta jegyző: Nem, Az a szavazatszámláló bizottság, ott továbbra is ugyanaz marad,
megbízatásuk továbbra is érvényes, a következő országgyűlési választásig szól. Ez a helyi választási
bizottság, aminek az a feladata, hogy nyilvántartásba vegye az induló jelölteket, döntsön az esetleges
vitás kérdésekben. A három szavazóköri jegyzőkönyv alapján települési szinten megállapítsa a

választás végeredményét. Ez a bizottság kizárólag a helyi választások idején működik.

Turi Lajos polgármester: Amennyiben nincs észrevétel, kérem, aki elfogadja a javasolt személyeket,
kérem, kézfelta rtással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatórozotot
hozta:

53/2014. (Vll l. 26.) határozat

Sarród Község Önkormányzatándk Képvíselő-testütete
a 2O74-2O79-es választási ciklusra a Helyi Választási
Bizottság tagjaínak az alábbi személyeket választja:

Élő tmréné 9437 Sarród-Nyőrtiget, Rákóczi utca 22.
Horváth lános 9435 Sarród, Kossuth utca 63.
Horváth Sándorné Sarród-Fertőújlak, Mező u. 76.

Póttagok:
Sulics Károlyné 9435 Sarród, Ady E. utca 70.
Széphegyi Árpádné, Sarród, Rákóczi u.6.

Határidő: azonnal
Felelős: Vezér Beáta jegyző

2, napirendi pont
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók

2/a) Költségvetés módosítása

Turi Lajos polgármester: A pályázati elszámolásból visszajáró 20 millió feletti összeg végre
megérkezett számlánkra. 2O'J,4-re az alábbi beruházásokat terveztük, rendezési terv módosítása 1

millió forint, Kossuth utca mögötti földvásárlás 3 millió forint- Ez sajnos nem jött össze, A kollégium
és a terület cseréjét is kértük, de ez sem működik, termőföldet, csak termőfölddel lehet elcserélni.
Több kezelő váltás is történt, szerintem ezt hagyjuk is. Fertőújlakon kerékpáros pihenő építése 50
ezer forint. Fertőújlaki és nyárligeti temetőfejlesztések, wc, urnafal. Templom körül közművesítés
befejezése, Ezt több lépésben kell lerendeznünk. A vízművel kell egyeztetni, át kell terveztetni és
ennek alapján kell befejezni. Ennek a tervezett 1,5 millióját ki lehet venni, Nyárligeten az orvosi
rendelőhöz járdaépítés a buszmegállóhoz., Ez nagyon fontos, sok konfliktus forrása és
balesetveszélyes is. Sarródon wc kialakítás, Patak utca közvilágítás, Sarródi tűzoltószertár, játszótér, .

pajtabontás, Nyárliget, Sarród patak utca útportalanítása. Árokfelújítás. Ezen tervek voltak év elején,
amikor elfogadtuk a költségvetést. Ezt most meg kell változtatnunk, Az óvoda felújítási pályázata

nyert. Előleget is tudtunk igényelni 5 millió forint értékben. Mivel ez nem volt betervezve a
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költségvetésbe, bruttó 17 millió forintos pályázat, Plusz 12 millió forintot biztosítanunk kell az
előfinanszírozáshoz. Ez jövő tavasszal fog visszajönni az önkormányzathoz, Ha most ott mindent
megcsinálunk a pályázatból, akkor lennének meg plusz munkák, amit meg kellene megoldani. Erre
kértünk egy árajánlatot víz és fűtésszerelési munkálatokra. Ez központi fűtésszerelésre 1 963 600 Ft,

és a vízszerelésre 1 360 290 Ft ajánlati ár. Vagyis 15 míllió forintot félre kell tennünk az óvoda
munkálatainak befejezésére, kiegészítésére. Jövőre a 12 milliót az önkormányzat visszakapja, El kell
most még döntenünk, hogy a szabad kapacitás mire használható fel. 5,7 millió forint, ami szabad
kapacitásnak mondható . Jegyző asszony kérte, hogy vegyük figyelembe a tervezett adó, nem biztos,
hogy mind befolyik. A nyárosi járda 3,5 millió forint. Marad 2,5 millió forintunk, Én javaslom, hogy
használjuk ezt is fel, jegyző asszony nem javasolja.Eza testület félre tesz a pályázatra ennyi összeget,
amijogos is, mert fontos rendkívül az óvoda felújítása.

Rajczi János képviselő: Az óvodai pályázat azt tartalmazta, hogy az ajzatot és a vakolatot le kell verni,
és amikor ez megtörtént láttuk, hogy a csövek rozsdásak, a wc-ket le kell választani, zuhanyzót
kialakítani. Afűtés a kéményben van behúzva, de a kéményteljesen tönkrement,Eza20 éves kazán
rendkívül költséges. A lebontásnál a radiátorok egy része csavarozásnál eltörött, annyira el voltak
rozsdásodva. A konyhai részen szintén egy korszerűtlen gázos megoldás van. Az irodában
elválasztásra kerül a kazánház. ott öltöző és kézmosó is kialakításra kerül. A vascsövek ki lesznek
váltva a kazánnál egy osztóval, műanyag csőben az ajzatban fog menni, így lentről egy meleg
padlóburkolat lesz, Új szigetelés lesz mindenhol, ezeket nem lehet így hagyni. Ezt most kell
megoldani, ezt később nem lehet.

Papp Gyula képviselő: Most a meleg vizet is a gáz fogja adni,

Rajczi János képviseIő: 1 db 120 l-es bojler lesz felszerelve. Ez elegendő lesz, Ennek nem lesz
jelentősebb költsége, és jó lesz, ha megújuló energia beruházás is meg tud valósulni.

Papp Gyula képviselő: Probléma volt, hogy egy rendszeren van a lakás és az óvoda.

RajcziJános képviselő: Fel lesz szerelve egy hőmennyiségmérő, így nem általány kerül kiszámlázásra.
Én külön kazánt nem szereltetnék fel.

Vezér Beáta jegyző: Plusz tervezési költség merül fel a gáznál?

RajcziJános képviselő: Nem, egy megvalósulási rajzot kell készíteni, de a gázmű kérni fogja, hogy a

kéményseprők adjanak róla kéményhasználati szakvéleményt. Ez a KÉTÜSZ fele 8-10 ezer forintba fog
kerülni. Kérni fognak egy alsó és egy felső tisztító nyílást, amin keresztül ellenőrizni fogják a kéményt,
A fal és a járda közé szigetelést kell tenni és a járdát újra kell rakni.

Vezér Beáta jegyző: Ennek mennyi a költsége?

Rajczi János képvise!ő: Kb, 30O ezer forint. Ez belefér a költségvetésbe. Ú1 fa tapu is kialakításra
kerül.

Pap Gyula képviselő: Eddig átbeszéltük a vizet és a fűtést, mi a helyzet az elektromos hálózattal?

Rajczi János képviseIő: Biztosító táblák jók, ezeket folyamatosan újították. A zuhanyzóknak kell a

földelését és az új bekerülő elemek bekötése, ámit meg kell oldani.

Pap Gyula képviselő: Az lenne a kérdésem, hogy most visszajött 20 millió forint, ez mind erre a célra

félretehető vagy máshova is kell még ebből terveznünk? Korábban arról volt szó, hogy ha ez a pénz

nem érkezik vissza, akkor van 10 millió forint hiány a költségvetésben.



Turi Lajos polgármester: Az óvoda felújításból 12 millió forint majd visszajön. Így van még 2,5 millió
forintos forrás,

Vezér Beáta iegyző: Készítettünk egy előzetes számítást, hogy mi az, amire még számíthatunk, mint
bevétel, és mi az, ami feltétlen kiadásként fog jelentkezni. A kifizetéseknél semmi extra kiadás nem
szerepelt, csak a működéshez kapcsolódó.Ígv van egálban év végig a kiadás és a bevétel, Arra
garanciát nem tudok vállalni, hogy az adóknál szereplő teljes összeg be fog jönni. Arra sem tudok
garanciát vállalni, hogy nem érkezik olyan kiadás, amit feltétlenül ki kell fizetni. Jelenleg ott a számlán
a 21 millió forint, amit megkaptunk.

Turi Lajos polgármester: Ezen túl is van kifizetetlen forrásunk,

Vezér Beáta iegyző: De azt az idén nem fogják kifizetni, és most az ideiéviköltségvetésről beszélünk,
Az a pénz az idén nem fog megérkezni, mert még a hiánypótlás sem jött meg,

Turi Lajos poIgármester: De ma megérkezett.

Vezér Beáta jegvző:21 millió Ft jelenleg a számlán van. Abból 1,527O ezer forint lenne, amit az
óvodára fel kellene használni, ezenfelüli részt lehet elkölteni egyéb fejlesztésre. Ez573O ezer forint.
De akkor, ha ezt elkö|ti az önkormányzat, nincs semmi mozgástere.

Turi Lajos polgármester: Van ) millió forint tartozásunk még Fertőszéplak fele. Meg fogom kérni a
polgármestert, hogy jövőre fizessük ki,

Vezér Beáta jegyzőz Ez a két önkormányzat kompetenciája. Nyilván ha belemennek, ez javít a
helyzeten. Az én feladatom viszont az, hogy korrektül tájékoztassam a testületet. Ez 2o12-ből
származik, amit tavaly decemberben fogadott el a képviselő-testület, Ekkor volt vita az adós bérén, és
a körjegyzőségi költségvetéssel ment sokáig a közös hivatal, a költségvetés éwégén lett tavaly
elfogadva. Véleményem szerint a 21, millió forintot nem szabadna teljesen kimeríteni az
ön kormá nyzatna k.

Turi Lajos polgármester: Én pedig ezzel szemben azt mondom, hogy ott van még 2,5 millió forint,
amit kérem, hogy döntsön úgy a testület, hogy tudjuk azt felhasználni.

Pap Gyula képviselő: Jól értem, hogy most van egálban a költségvetés, és ebben benne van a 2 millió
visszafizetése is?

Vezér Beáta jegyző: lgen.

Pap Gyula képviselő: Vagyis ha az óvodán kívüli fejlesztésekre elköltjük az 5,5 millió forintot, és
Széplak azt mondja, hogy ehhez a pénzhez az idén ragaszkodik, akkor nekünk egy fillérünk nem
marad.

Turi Lajos polgármester: Van kötelezettségünk a 2 millió kifizetésére?

Rajczi János képviselő: Úgy gondolom, hogy Fertőszéplakkal az egyességet ez a testület kötötte meg,
ezt nem hagyhatjuk a következő testületre, ezt,nekünk kell rendeznünk.

Turi Lajos polgármester: Jó, akkor nem kérjük Fertőszéplaktól ezt a gesztust, Maradt itt még 2,5

millió forint, arről döntsön a testület, hogy tartalékba hagyjuk-e itt. Megcsináljuk a Nyárligeti járdát
és mást már nem csinálunk.



Pap Gyula képviselő: Most akkor ott van 5 millió 2OO ezer forintunk. Tervezett fejlesztések a
nyárligeti járda, az árok, ezek milyen összeget jelentenek?

Turi Lajos polgármester: A járda 3 millió 2OO ezer forint, fertőújlaki járda 300 ezer forint,
kerékpárospihenő 50 ezer, tűzoltószertár 500 ezer forint. Ez összesen 4 millió 50 ezer forint, Még
akkor is van ott valamennyi különbség.

Rajczi János képviselő: Még egyszer visszakérdezek? Ezek mellett tudjuk finanszírozni a siéplaki
adósságot?

Turi Lajos polgármester: lgen, ez benne van ebben.

Vezér Beáta jegyző: lgen, de újra elmondom, hogy nem tudok garanciát vállalni, hogy a tervezett
adóbevételek mind be fognak érkezni.

Turi Lajos polgármester: Kérdezem, hogy a testület részéről van-e még kérdés a napirendhez?

Turi Lajos polgármester: Kérem, akiegyetért az alábbifelújítások elvégzésével, óvoda felújítás L527O
ezer forint, nyárligeti járda 3 millió 200 ezer forint, fertőújlaki járda 300 ezer forint, kerékpáros
pihenő 50 ezer, tűzoltószertár 500 ezer forint értékben, az kézfeltartással jelezze,

i

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodós nélkül a következő hatórozatot
hozta:

54/2074. (vlll. 26.) hatá rozat

1arród Község Önkormányzatának Képvisető-testülete
az önkormányzat 2074. évre teruezett fejlesztési
kiadásait az alábbiakban határozza meg.

óvoda felújítása: 75.270 e Ft

fertőújlakí járda felújítása: 3.200 e Ft
tűzoltószertár: 5OO e Ft
kerékpáros pihenő:50 e Ft.

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetésí
rendelet következő módosítősakor jelen határozdtban
foglaltakra figyelemmel tegye meg javaslatát.

Határidő: azonna.l

FeIeIős: Turí Lajos polgármester

2/b) Pályázatok

Turi Lajos polgármester: Van egy 84 millió forintos nyertes pályázat, amit a Nemzeti Parkkal és a
Közút Kezelővel együtt adták be az önkormány)atok, Ez a közbeszerzési eljárás miatt csúszott, de már
rendeződött. Fertőd és Nemzeti Park között teljes útszőnyeg valósul meg, a két szélén kerékpárúttal
a kocsmáig. Ott szűkül az út, így most csak addig lesz megcsinálva. Ez szeptemberben el fog indulni
várhatóan,
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Civilek a Fertő-tájért Egyesületnek is adtunk előfinanszírozásra 1 millió forint körüli összeget, ami
szintén hamarosan visszajön.

2 / c\ sar ródi O2/ 2 hrsz-ú i ngatla n bé rleti sze rződésének m eghossza bbítása

Turi Lajos polgármester: Volt az a vitás kérdés a Barczáék és az önkormányzat között. Megtörtént a

terület csere, sikerült megegyezni. Amelyiken a pajta van az lesz az önkormányzaté, a másik pedig a

Barczáéké. Építkezni nem tudnak rá, mert annál kisebb és nem is abban az övezetben van.
A vasút másik felén van egy önkormányzati tulajdon, a Vámosi Lajosék használták korábban. Nagyon
el van hanyagolva, jelenleg Turi Attila bérli, 5,8 ha, 5 évre szeretné meghosszabbítani a haszonbérleti
szerződést.

Pap GyuIa képviselő: Meg kell nézni, hogy a fejlesztési elképzeléseinket a bérleti szerződés nem
akadályozza-e. Úgy kell megkötni a szerződést, hogy ez ne lehessen gátja.

Rajczi János képviselő: Felmondási időt kellene belefogalmazni.

Vezér Beáta jegyző: Ezt ügyvéddel kell egyeztetni, Nem tudom, hogy határozott szerződésbe lehet-e
ilyen kitételt tenni, Ha mindkét fél aláírja a bérleti szerződést, és nem vitatják a tartalmát, akkor bele
lehet fogalmazni. Akkor nem kell ügyvéd hozzá. A bérlethez nem, csak az eladáshozkell az ügyvéd,
Akkor ugyanazokkal a feltételekkel és ezzel a kitétellel adná az önkormányzat bérbe?

RajcziJános képviselő: ltt elhangzott, hogy 30 OOO Ft/ha.Így emeltük azárat, és még egy szigorítás is
belekerült. Ha tgy megfelel a bérlőnek, akkor szerintem így korrekt,

Tu ri Lajos polgármester: Aki egyeté rt, kérem, kézfelta rtássa l je lezze,

A Képviselő-testület 5 igen szavazattol, ellenszavazat és tortózkodós nélkül a következő hatdrozatot
hozta:

55/2014. (Vll l. 26.) határozat

Sarród Község Önkormőnyzatának Képviselő-testülete
a tulajdonában álló sarródi 02/2 hrsz-ú ingatlanra
kötött bérleti szerződését 2O75. január 7-től 2020.
december 37-íg tartó ídőtartamra az alábbi
fe lt éte l e kkel m eg h ossza bb ítj a :

- amennyiben az önkormányzat fejlesztésí igényei úgy
kívőnják, a határozott időre kötött bérleti
szerződést az önkormányzatnak kőrtéútés fizetése
nél kü l jog ábdn á ll fel monda ni.

- a bérleti díjat 30.000 Ft/ha összegben határozzák
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester
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Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy a Képviselő-testület ülésétTuri Lajos polgármester:
bezárom.
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Készült: Sarród Község Önkormányzata
megtartott rendkívüli testületi ülésén

Jelenlétiív

Képviselő-testületének 2Ot4. augusztus 26. napján

Turi Lajos polgármester

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester

Fejes lm re alpolgármester

Barcza Attila képviselő

Nagy Lajos képviselő

Papp Gyula képviselő

Rajczi János képviselő

Vezér Beáta jegyző
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SARRÓD KÖZSÉC ÖNXORMÁNY ZAT A

9435-Sanód, Rákóczi u. 8.

Tel/fax: 99l537-166 ffi
e-mail : po1 garmester@sarrod.hu

web: www.sarrod.hu

Szám:8/2O1,4.

MEGHíVÓ

Magyarorszáe helyi önkormányzatairól szóló 2OI1,, évi CLXXXIX. tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben

eljárva Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom, amelyre tisztelettel
meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal9435 Sarród, Rákóczi u. 8.

Az ülés ideje: 2014. augusztus 26. (kedd) L7 óra

Napirendi pontok:

Zárt ülés: 
t

L. Helyi Választási Bizottság megválasztása
Előadó: Vezér Beáta jegyző

Nyilvónos ülés

2. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
Előadó: Turi Lajos polgármester

Az írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Megjelenésére számítok,

Sa rród, 2014. augusztus 22.
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Helyi Választási Bizottság megválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a alapján a helyi választási
bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a
települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon, jelen
esetben 2014. augusztus 31-ig választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz
javaslatot.

A Ve. 25. §-a alapján a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással
dönt a képviselő-testület. Az indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

Új helyi választási bizottság megválasztására mindenképp sort kell keríteni, mivel az új választások
kiírásával a korábbi bizottsági tagok megbízatása megszűnt. Természetesen igyekeztem a már régi, a
választási eljárást ismerő tagokra javaslatokat tenni, azonban az időközben bekövetkezett személyi
változásokra és igényekre, valamint összeférhetetlenségi szabályokra is figyelemmel kellett lenni. A
javaslatban szereplők valamennyien vállalták a megbízást.

A fentek alapján a Helyi Választási Bizottsági tagok személyére a következő javaslatot teszem:
Élő Imréné 9431 Sarród-Nyárliget, Rákóczi utca 22.
Horváth János 9435 Sarród, Kossuth utca 63.
Horváth Sándorné Sarród-Fertőújlak, Mező u. 16.

Póttagok:
Sulics Károlyné 9435 Sarród, Ady E. utca 10.
Széphegyi Árpádné, Sarród, Rákóczi u. 6.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Helyi Választási Bizottság tagját és póttagját a fentiek szerint
elfogadni szíveskedjenek. A döntéshez minősített többség szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT
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Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2019-es választási ciklusra a Helyi
Választási Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja:

Élő Imréné 9431 Sarród-Nyárliget, Rákóczi utca 22.
Horváth János 9435 Sarród, Kossuth utca 63.
Horváth Sándorné Sarród-Fertőújlak, Mező u. 16.

Póttagok:
Sulics Károlyné 9435 Sarród, Ady E. utca 10.
Széphegyi Árpádné, Sarród, Rákóczi u. 6.
Határidő: azonnal
Felelős: Vezér Beáta jegyző

Sarród, 2014. augusztus 22.

Vezér Beáta
jegyző


