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SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
2523 Sárisáp, Fő utca 123. 

www.sarisap.hu  
Telefon: 06-33/518-310   Fax: 06-33/518-311 

E-mail: hivatal@sarisap.hu 
 

 
Iktatószám: 128-36/2016.  

M E G H Í V Ó 
 
Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2016. március 22-én – kedden – 1600 órakor 
 

tartja munkaterv szerinti ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezúton 
meghívom. 

 
Napirendi javaslat: 

 
 
1. / Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről, valamint a gyógyszertár 

működéséről 
 Előadók: Dr. Pásztor Tibor felnőtt háziorvos 
  Dr. Maradi Attila gyermekorvos 
  Dr. Székely Orsolya fogszakorvos 
  Maradi Georgina védőnő 
  Dr. Vass Rozália gyógyszertár-vezető  
  
2./ Tájékoztató a Vöröskereszt Sárisápi Szervezetének működéséről 

Előadó:  Szatyina Józsefné  elnök 
 
 
3./  Tájékoztató a Cukorbetegek Klubja működéséről 
  Előadó: Maradi Georgina klubvezető 
 
 
4./  A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 
  Előadó:  Kollár Károly Imre polgármester 
 
 
5./  Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 
  Előadó:  Kollár Károly Imre  polgármester 
 
 
6./  Egyéb kérdések, bejelentések 
 
S á r i s á p, 2016. március 11. 

 
 
Kollár Károly Imre 
      polgármester 

 

http://www.sarisap.hu/
mailto:hivatal@sarisap.hu
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Sárisáp  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2523 Sárisáp, Fő utca 123.  

Telefon: 33/518-310, fax: 33/518-311; hivatal@sarisap.hu 
 
128-57/2016. ikt. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 22-én 16 

órakor megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Sárisápi Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 
 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:   
A képviselő-testület tagjai:  

Kollár Károly Imre  polgármester,  
Keszthelyi Róbert   alpolgármester,  
Bercsényi László,   képviselő, 
Huberné Kisgyőri Katalin,  képviselő, 
dr. Maradi Attila,  képviselő, 
Ligetiné Vass Éva,   képviselő, 
Szekeres Tibor   képviselő, 
Tóthné Putz Erika  jegyző. 

 
Tárgyalási joggal jelen vannak:  
1. napirendi pont tárgyalásához:  

dr. Pásztor Tibor     felnőtt  háziorvos,   
dr. Maradi Attila gyermekorvos, 
Maradi Georgina védőnő, 
dr. Vass Rozália a gyógyszertár vezetője. 

 
2. napirendi pont tárgyalásához:  

Szatyina Józsefné  a Vöröskereszt helyi szervezetének 
vezetője. 

3. napirendi pont tárgyalásához:  
 Maradi Georgina  a Cukorbetegek Klubja vezetője. 
  

Önkormányzati intézmények vezetői közül:  
Csicsmann János, a Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola intézményvezető-
helyettese, 
Binderné Haracska Piroska, a Sári Óvoda vezetője,  
Keszthelyiné Máté Ágnes, a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Sárisápi 
Telephelyének vezetője.  
 
Állandó meghívott: Tittmann Jánosné   pénzügyi főmunkatárs. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Bercsényiné Bors Ildikó  igazgatási főmunkatárs. 
 
Kollár Károly Imre polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket és a 
meghívottakat. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 7 
képviselőből 7 jelen van.  
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Kollár Károly Imre polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, 
melyhez a képviselőknek egyéb javaslata nem volt. Egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással  szavaztak a napirendi pontok elfogadásáról: 
 

Sárisáp     Község      Önkormányzat    Képviselő - testületének 
30/2016. (III. 22.) határozata  a  2016.  március  22-ei  képviselő- 
testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület a meghívóban megküldött napirendi pontokra 
tett javaslatot változtatás nélkül elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kollár Károly Imre 
               polgármester  

 
 

Határozattal elfogadott napirendi pontok: 
 

 
1. / Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről, valamint a gyógyszertár 

működéséről 
 Előadók: Dr. Pásztor Tibor felnőtt háziorvos 
  Dr. Maradi Attila gyermekorvos 
  Dr. Székely Orsolya fogszakorvos 
  Maradi Georgina védőnő 
  Dr. Vass Rozália gyógyszertár-vezető  
  
2./ Tájékoztató a Vöröskereszt Sárisápi Szervezetének működéséről 

Előadó:  Szatyina Józsefné  elnök 
 
 
3./  Tájékoztató a Cukorbetegek Klubja működéséről 
  Előadó: Maradi Georgina klubvezető 
 
 
4./  A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 
  Előadó:  Kollár Károly Imre polgármester 
 
 
5./  Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 
  Előadó:  Kollár Károly Imre  polgármester 
 
 
6./  Egyéb kérdések, bejelentések 

 
Határozattal elfogadott napirendi pontok tárgyalása: 

 
1. / Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről, valamint a gyógyszertár 

működéséről 
 Előadók: Dr. Pásztor Tibor felnőtt háziorvos 
  Dr. Maradi Attila gyermekorvos 
  Dr. Székely Orsolya fogszakorvos 
  Maradi Georgina védőnő 
  Dr. Vass Rozália gyógyszertár-vezető 



 5 

Kollár Károly Imre polgármester ismertette az 1. napirendi pontot. Elmondta, hogy a 
község egészségügyi helyzetéről, valamint a gyógyszertár működéséről készült 
beszámolókat a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták.  
Elmondta továbbá, hogy dr. Székely Orsolya fogszakorvos egészségi állapota miatt nem tud 
részt venni az ülésen. A beszámolók sorrendjében először felkérte dr. Pásztor Tibort, a 
sárisápi háziorvosi körzet felnőtt háziorvosát, fűzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. 
 
Dr. Pásztor Tibor felnőtt háziorvos beszélt többek között a rendelő felszereltségéről, tárgyi 
eszközellátottságáról, a krónikus betegségek karbantartásáról és a halálozási statisztikáról 
is.   
Sikerként említette, hogy a betegek is egyre többet törődnek egészségükkel, részt vesznek a 
megelőző vizsgálatokon, ezek követése megtörténik. A körzetösszevonással nem nőtt 
jelentősen a kártyaszám, szabad orvosválasztás van. Az elmúlt évben több volt az  
elhunytak száma. Ez az adat általában évenként 26-28 fő, azonban már év elején elérte a 30 
főt. Oka nem ismert.  
Megköszönte az önkormányzat vérvételhez nyújtott beszállítói segítségét, mely a 
gyakorlatban az elmúlt évben is megfelelően működött.   
 
Kollár Károly Imre polgármester elmondta, hogy körzetösszevonással Sárisáp község egy 
felnőttorvosi és egy védőnői körzetnek számít. A község egészségügyi helyzete jónak 
mondható. 
A szűrőprogramok megszervezéséhez és lebonyolításához az önkormányzat az előző 
évekhez hasonlóan próbál segítséget nyújtani, várhatóan az idén is sor kerül a mozgóbuszos 
mammográfiai szűrővizsgálatra. 
 
Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kollár Károly 
Imre polgármester javasolta, hogy térjenek át a gyermekorvosi beszámolóra. 
 
Dr. Maradi Attila gyermekorvos elmondta, hogy a község statisztikai adatai megfelelőek, 
kirívó betegségcsoport nincs. Mint az a jelenlévők előtt ismeretes, az elmúlt évben 
kezdeményezte úgynevezett mozgó szakorvosi szolgálat működtetését a körzetben, 
melynek megvalósításához kérte az önkormányzat segítő közreműködését, egyeztetéseket a 
felettes szervvel, az ÁNTSZ hatósággal. Az egyeztetésekre sor került, jövő hónaptól 
kezdődően már Annavölgyön is rendel, heti 1 órában, az önkormányzattal megkötött 
megállapodás fentiekkel történő módosítása megtörtént. 
Utalt továbbá arra, hogy kismértékben, de emelkedik a cukorbeteg gyerekek száma.  
A község gyermeklakossága az előző évihez képest csökkent. 
 
Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kollár 
Károly Imre polgármester javasolta, hogy térjenek át a védőnői beszámolóra. 
 
Maradi Georgina védőnő elmondta, mint az a jelenlévők előtt ismeretes, az önkormányzat 
a védőnői körzet vonatkozásában a község teljes közigazgatási területére történő 
kiterjesztésről döntött az elmúlt évben. A változás zökkenőmentesen történt, az ellátottak 
elégedettek a szolgáltatással. Elmondta, hogy a születések száma az előző évihez képest 
csökkent. Kismértékben, de emelkedett a kiskorú várandósok száma. Utalt arra, hogy az 
ellátotti körben is előfordult cukorbetegség. A rendszeresen előforduló problémák 
megoldására a gyermekvédelmi munkatárssal közösen próbálnak megoldást keresni. 
Írásos beszámolóját azzal egészítette ki, hogy a tárgyi minimumfeltételek törvényi előírásból 
adódóan kiegészültek azzal, hogy 2018. évtől a védőnői rendelőben a méhnyak-rákszűrés 
tárgyi feltételeit is biztosítani kell. 
 
Kollár Károly Imre polgármester elmondta, hogy az önkormányzat természetesen 
segítséget nyújt a tárgyi feltételek a teljesítéséhez.  
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Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kollár Károly 
Imre polgármester javasolta, hogy térjenek át a gyógyszerészi beszámolóra. 
Felkérte dr. Vass Rozáliát, fűzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. 
 
Dr. Vass Rozália gyógyszerész elmondta, hogy az elmúlt évben felmerült vásárlói igények 
figyelembe vételével sikerült a Patika Egészségpénztár mellett az MKB Egészségpénztárral 
is szerződést kötni.  
Utalt továbbá arra, hogy a tavalyi évtől a helyettesítési nehézségek miatt az éves 
szabadsága igénybe vételekor élt azzal a rendeletben biztosított lehetőséggel, hogy az egy 
gyógyszerésszel működő gyógyszertárak évente 21 munkanapon zárva tarthatnak. Emiatt a 
tavalyi évben két részletben, összesen 8 munkanapon tartott zárva a gyógyszertár.  
 
Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kollár Károly 
Imre polgármester javasolta, hogy térjenek át a fogászati beszámolóra. 
Az írásos anyagból kiemelte, hogy a lakosság 20 %-a jár rendszeres vizsgálatra. 
Összességében jónak mondható a lakosság fogászati egészségügyi helyzete. Elsődleges 
cél a megelőzés fontosságára hangsúlyt fektetni. 
 
Elmondta, hogy dr. Székely Orsolya gyermeket vár, így 2016. április 01-től a tokodi körzetből 
dr. Végh Róbert fogorvos fogja őt helyettesíteni.   
 
Bercsényi László képviselő arról érdeklődött, várható-e az, hogy az esztergomi kórház 
eszközparkját a jövőben bővíteni fogják, ha igen, akkor milyen jövőbeni szerepet szánnak az 
intézménynek? 
 
Kollár Károly Imre polgármester elmondta, hogy korábban más gyakorlat szerint 
működtették a kórházakat. Jelenleg minden megyében egy-egy súlyponti kórházat emelnek 
ki, ez nálunk jelenleg a tatabányai kórház. Kistérségi szinten nem tudnak eredményt elérni, 
mivel az egyeztető tárgyalásokra az egészségügyi szakemberek, képviselők a meghívásnak 
nem tesznek eleget.   
 
Mivel a jelenlévők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Kollár Károly Imre 
polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a község egészségügyi helyzetéről 
készített beszámolókat és tájékoztatókat fogadja el. 
 
A képviselők az írásos anyagokban foglaltakkal és a határozati javaslattal  egyetértettek és 
egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az egészségügyi beszámolók elfogadásáról 
a következő határozatot hozták: 
 

Sárisáp   Község    Önkormányzat     Képviselő – testületének 
31/2016. (III. 22.)  határozata   az   egészségügyi   beszámolók 
és tájékoztatások elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület a község egészségügyi helyzetéről készített 
beszámolókat és tájékoztatókat elfogadja, az egészségügyi 
ellátás színvonalát jónak minősíti. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kollár Károly Imre 
               polgármester  

 
Az egészségügyi dolgozók megköszönték a részvételi lehetőséget, és elhagyták az 
üléstermet. 
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2./ Tájékoztató a Vöröskereszt Sárisápi Szervezetének működéséről 
 
 Előadó: Szatyina Józsefné a szervezet vezetője  
 
Kollár Károly Imre polgármester ismertette a 2. napirendi pontot. Elmondta, hogy a 
Vöröskereszt Sárisápi Szervezetének működéséről készült tájékoztatót a képviselők a 
meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Elöljáróban elmondta, hogy a Vöröskereszt helyi szervezete fő feladatának a véradás 
megszervezését és annak lebonyolításában való közreműködést, valamint a községi 
rendezvényekhez kapcsolódó feladatok elvégzését tartja. Felkérte az ülésre meghívást 
kapott szervezeti vezetőt, fűzzön rövid kiegészítést a témához. 
 
Szatyina Józsefné szervezeti vezető röviden szólt a szervezet működéséről. Elmondta, 
hogy jó együttműködést alakítottak ki a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel, karitatív 
szervezetekkel. Rendszeresen bekapcsolódtak az intézmények által szervezett 
rendezvényekbe. Szólt arról, hogy 2015. évben nem volt olyan pályázati kiírás, melyet 
reálisan megpályázhatott volna szervezetük.  
Elmondta, hogy a véradók száma jelentős mértékű csökkentést mutat, ellenben a szervezeti 
tagok száma az elmúlt évben emelkedett. A véradók számának csökkenése abból is adódik, 
hogy a többszörös véradók közül többen betöltötték már a 65 életévüket, vagy egyéb, 
hirtelen közbejött betegség miatt nem adhat valaki vért. Akadály továbbá az is, hogy a 
véradó állomás részéről a kiszállás feltétele az elvárt véradószám teljesítése, ha ennél 
kevesebb a véradó, az állomás lecsökkenti a kiszállások számát. Ezt követően kiemelte a 
beszámolóból, hogy a dorogi területi véradó nap alkalmából 75-szörös véradó kitüntetést 
egy, 40-szeres véradó kitüntetést kettő, és 30-szoros véradó oklevelet pedig négy sárisápi 
véradó kapott. Ezúton is gratulált az elismerésekért.  
Utalt arra, több alkalommal is előfordult az elmúlt évben, hogy sárisápi beteg műtétjéhez vér 
biztosítására volt szükség, mert a műtétet csak így tudták elvégezni. A család által 
megkeresett úgynevezett irányított donorok az első esetben Esztergomban, a másik esetben 
pedig itt, Sárisápon adhattak vért. 
Kiemelte, hogy a 2014. évi tagnyilvántartással kapcsolatban elvégzett munka elismeréseként 
a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége 2015. évben az alapszervezetet dicsérő 
oklevéllel jutalmazta. 
Végül elmondta, hogy ebben az évben a megválasztott alapszervezeti tisztségviselők 
megbízatása lejár. A választási szabályzat szerint alapszervezetenként egy elnök és titkár 
megválasztására lesz szükség, ezen kívül választható még egy vezetőségi tag, további 
területi küldöttgyűlésbe 5 fő küldött. A választói taggyűlésre 2016. április 5-én (kedden) 16 
órakor kerül sor a Sárisápi Művelődési Házban. Arra kérte a jelenlévőket, hogy aki tagja az 
alapszervezetnek, lehetőség szerint vegyen részt ezen a taggyűlésen. 
 
Kollár Károly Imre polgármester megköszönte a Vöröskereszt Szervezet elnökének 
tájékoztatóját. Elmondta, hogy bármilyen pályázati kezdeményezéshez, amely feltételeinek a 
szervezet megfelel, az önkormányzat támogatást nyújt.  
Összegezte az elhangzottakat, végül javasolta, hogy a képviselő-testület a Vöröskereszt 
Sárisápi Szervezetének működéséről készült tájékoztatót fogadja el, mivel a szervezet 
munkája kiemelkedő, melyet a helyi civil szerveződésekkel összefogva példaértékűen és 
szakszerűen lát el. 

 
A testület tagjai az írásos anyagban foglaltakat megvitatták, azzal és az elhangzott 
javaslattal valamennyien egyetértettek. Egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 
tartózkodással elfogadták a Vöröskereszt helyi szervezetének tájékoztatóját: 
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Sárisáp      Község       Önkormányzat     Képviselő - testületének 
32/2016. (III. 22.)  határozata a  Vöröskereszt helyi  szervezetének 
működéséről készült tájékoztató elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület a Vöröskereszt Sárisápi Szervezetének 
működéséről készült tájékoztatót elfogadja. A szervezet munkája 
kiemelkedő, melyet a helyi civil szerveződésekkel összefogva 
példaértékűen és szakszerűen lát el. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kollár Károly 
               polgármester 

 
 
3./ Tájékoztató a Cukorbetegek Klubja működéséről 
 
 Előadó: Maradi Georgina klubvezető 
  
Kollár Károly Imre polgármester ismertette a 3. napirendi pontot. Elmondta, hogy a 
Cukorbetegek Klubja működéséről készült tájékoztatót a képviselők a meghívóval együtt 
kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felkérte Maradi 
Georgina klubvezetőt, tegyen rövid szóbeli kiegészítést a témához. 
Elöljáróban elmondta, hogy eddig Lovasi Ferencné átmenetileg látta el a Klub irányítását, 
mivel Maradi Georgina védőnő GYED-en volt. 
 
Maradi Georgina klubvezető azzal egészítette ki beszámolóját, hogy azoknak a 
klubtagoknak, akik messzebb laknak, nincs arra lehetőségük, hogy minden alkalommal részt 
vegyenek a foglalkozásokon, ezért nem tartanak havonta foglalkozást. Vannak olyan 
személyek is, akik nem cukorbetegek, de vérnyomás- illetve vércukorszint-mérést kérnek. A 
mért értékeket regisztrálják, és kiértékelik. Eltérés esetén gyakorlati tanáccsal próbálnak 
javítani a betegek egészségi állapotán. A júliusi foglalkozást minden évben a Gondozási 
Klubbal közösen szervezik, melyen előadást tartott a cukorbetegek mindennapjairól. 
 
Kollár Károly Imre polgármester elmondta, hogy egy évek óta jól működő civil szervezet 
tájékoztatóját ismerhette meg a testület, amely segítséget nyújt a cukorbetegeknek a 
betegség megélésében, illetve megelőzésében.  
 
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, Kollár Károly Imre 
polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a Cukorbetegek Klubja működéséről 
készült tájékoztatót fogadja el. 
 
A képviselő-testület tagjai az írásos anyagban foglaltakat megvitatták, azzal és az elhangzott 
javaslattal valamennyien egyetértettek. Egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 
tartózkodással a következő határozatot hozták:   
 

Sárisáp       Község       Önkormányzat    Képviselő - testületének 
33/2016. (III. 22.) határozata a Cukorbetegek Klubja működéséről 
készült tájékoztató elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület a Cukorbetegek Klubja működéséről készült 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kollár Károly Imre 
               polgármester  



 9 

 
Maradi Georgina klubvezető megköszönte a részvételi lehetőséget, és elhagyta az 
üléstermet. 
 
 
4./ A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 
 Előadó: Kollár Károly Imre polgármester 
 
Kollár Károly Imre polgármester ismertette a 4. napirendi pontot. Elmondta, hogy az 
önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének tervezetét a képviselők a meghívóval együtt 
kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
Röviden összefoglalva előadta, hogy a közbeszerzési törvény az önkormányzatok részére 
meghatározza, hogy a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig összesített 
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni. A tervezet a költségvetésben szereplő fejlesztések 
figyelembe vételével került összeállításra, mely szerint az önkormányzat 2016. évben nem 
tervez közbeszerzési eljárással érintett beruházást.  
Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. 
 
Mivel a képviselőknek hozzászólása nem volt a közbeszerzési tervhez, Kollár Károly Imre 
polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi 
Közbeszerzési tervét a tervezet szerint hagyja jóvá.  
 
A képviselők az elhangzottakkal és a javaslattal valamennyien egyetértettek  és 
egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozták: 

 
Sárisáp     Község      Önkormányzat    Képviselő - testületének 
34/2016. (III. 22.)    határozata   a   2016.  évi  közbeszerzési terv 
elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési 
tervét a tervezet szerint jóváhagyja. 
 
Az elfogadott közbeszerzési terv jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos, 
              2016. április 15. a terv községi honlapon történő                   
                közzétételére 
 
Felelős: Kollár Károly Imre 
               polgármester 

 
 
5./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 
 
 Előadó: Kollár Károly Imre polgármester 
 
Kollár Károly Imre polgármester ismertette az előző ülés óta lejárt határidejű határozatokat, 
amelyekről a jelentés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Az ismertetéseket követően elmondta, hogy az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 
szóló tájékoztatót a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja, mivel azok önkormányzati 
hatósági ügyek voltak. 
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Az elhangzottakat a képviselő-testület tagjai tudomásul vették. 
 
Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem volt a jelentéshez, Kollár Károly 
Imre polgármester javaslolta a testületnek, hogy a 2016. február 15-ei testületi ülésen 
elfogadott és a jelen testületi ülésig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést fogadja el.  
 
A képviselők az elhangzottakkal valamennyien egyetértettek  és egyhangúlag, 7 igen 
szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozták: 
 

Sárisáp     Község      Önkormányzat    Képviselő -  testületének 
35/2016. (III. 22.)   határozata  a lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentés elfogadásáról 
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 
15-ei testületi ülésen elfogadott és következő testületi ülésig, 2016. 
március 22-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést elfogadja.  
 
Az elfogadott jelentés jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő:  azonnal                
Felelős: Kollár Károly Imre 
               polgármester 

 
6./ Egyebek 
 
Kollár Károly Imre polgármester elmondta, három témában kell döntést hoznia a 
testületnek.  
 
 

• Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése szennyvízberuházási 
projekttel kapcsolatban 

 
 
Először Kollár Károly Imre polgármester ismertette a testület tagjaival, hogy a 
szennyvízelvezetési és -tisztítási program keretében a helyi szennyvíztisztítómű bővítésének 
megvalósítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel konzorciumi 
együttműködési megállapodás megkötésére van szükség. A megállapodás célja az, hogy a 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatási kérelmet 
nyújtson be a Kft. a résztvevő pályázók képviseletében, és a kérelem támogatása esetén az 
abban foglalt célt közös együttműködéssel valósíthassák meg.  
 
Elmondta, hogy az elhangzottakhoz kapcsolódó előterjesztést, valamint annak mellékletét 
képező megállapodás tervezetét a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták, az írásos 
anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
Javasolta a testület tagjainak az együttműködési megállapodás tervezetében foglaltak 
elfogadását.  
 
A képviselők az írásos anyagban foglaltakat megismerték, azzal és az elhangzott javaslattal 
valamennyien egyetértettek. Egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással a 
következő határozatot hozták: 
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Sárisáp     Község      Önkormányzat    Képviselő -  testületének 
36/2016. (III. 22.)   határozata  a szennyvízelvezetési és –
tisztítási program megvalósítása érdekében konzorciumi 
együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-222 azonosítószámú 
felhívás keretében a szennyvízelvezetési és -tisztítási program 
megvalósítása érdekében Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
aláírására, és egyben arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely 
releváns dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadja és 
aláírja. 

 
Határidő:  2016. április 15. a megállapodás aláírására.               
Felelős: Kollár Károly Imre 
               polgármester 

 
• Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére tagdíj 

megállapításáról 
 
A döntéshozatalt követően Kollár Károly Imre polgármester tájékoztatta a testületet a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megkereséséről. 
Összefoglalva elmondta, hogy a Társulás alapító tagjaként az önkormányzatnak 
lakosságszám arányos egyszeri rendkívüli tagdíj megállapításáról határozattal kell döntenie, 
melynek mértéke lakosonként 49 Ft. A tagdíj befizetésének határideje 2016. március 30.  
 
A Képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megvitatták. Valamennyien egyetértettek a 
rendkívüli tagdíj lakosságszám arányos befizetésével fent ismertetettek alapján. 
Egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozták: 
 

Sárisáp     Község      Önkormányzat    Képviselő -  testületének 
37/2016. (III. 22.)   határozata  a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás részére egyszeri rendkívüli 
tagdíj megállapításáról 
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-Vértes 
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére egyszeri 
rendkívüli tagdíj megállapításáról dönt, melynek mértéke 
lakosonként 49 Ft. 
 
Határidő:  2016. március 30. a rendkívüli tagdíj társulás részére 

történő átutalására. 
Felelős:  Kollár Károly Imre 

polgármester 
 
 
• Támogatási kérelem elbírálása 
 
A határozathozatalt követően Kollár Károly Imre polgármester ismertette a Medicopter 
Alapítvány kérelmét, mely az 1610/2016. számú ügyirat. Elmondta, hogy az alapítvány a 
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Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatójaként azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzat felé, hogy lehetősége szerint támogassa céljai megvalósításában. Jelenleg 
egy defibrillátorra, valamint egy mellkasvizsgálati eszközre van szükségük. A legkisebb 
anyagi segítséget is szívesen fogadnak a támogatóktól. 
Javasolta, hogy az önkormányzat 25 ezer Ft egyszeri támogatási összeget állapítson meg az 
alapítvány részére. 
 
A Képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megvitatták, a javaslattal valamennyien 
egyetértettek. Egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással a következő 
határozatot hozták: 
 

Sárisáp     Község      Önkormányzat    Képviselő -  testületének 
38/2016. (III. 22.)   határozata  a Medicopter Alapítvány részére 
támogatási összeg megállapításáról 
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter 
Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses 
támogatója részére 25 000 Ft, azaz huszonötezer forint egyszeri, 
vissza nem térítendő támogatást állapít meg. 
 
 
Határidő:   2016. április 30. a támogatás alapítvány részére történő 

átutalására 
Felelős:  Kollár Károly Imre 

polgármester 
 
 
A döntéshozatalokat követően Kollár Károly Imre polgármester tájékoztatta a testület 
tagjait, hogy a május 28-án rendezendő családi és gyermeknapon a budapesti székhelyű 
Játékok Palotája tart zenés műsoros előadást a gyerekeknek.  
Az augusztus 20-ai falunapon Danics Dóra lesz a sztárvendég. Mind a két megállapodás 
előkészítése folyamatban van. 
 
Csicsmann János általános iskolai intézményvezető-helyettes elmondta, hogy 
Nyergesújfalun évente megrendezik a hagyományos rockfesztivált. A szervezőkkel célszerű 
lenne felvenni a kapcsolatot az önkormányzatnak, és javaslatot kérni tőlük a következő évi 
falunapon fellépő sztárvendég vagy esetleges sztárvendégek személyére.  
 
Mivel a jelenlévők részéről közérdekű kérdés, bejelentés, illetve egyéb kérdés, hozzászólás 
nem volt, Kollár Károly Imre polgármester bejelentette, hogy a képviselő-testület a 
továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját, mivel önkormányzati hatósági, valamint 
személyiségi jogokat érintő ügyeket tárgyal. 
 
Jelenlévők a bejelentését tudomásul vették. 
 
A zárt ülésen a polgármester, a képviselők, a jegyző és a jegyzőkönyvvezető vett részt. A 
zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 
Végezetül Kollár Károly Imre polgármester ismertette a képviselő-testület  a 2016. március 
22-ei zárt ülésén egyhangú 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással  hozott határozatát, mely a 
következő:  
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Sárisáp     Község      Önkormányzat    Képviselő - testületének 
39/2016. (III. 22.)   határozata  az átruházott hatáskörben hozott 
határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról  
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 
22-ei zárt testületi ülésen előterjesztett átruházott hatáskörben 
hozott határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
A tájékoztató anyaga a zárt ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 
 
Határidő:  azonnal                
Felelős: Kollár Károly Imre 
               polgármester 

 
 
Mivel az ülésen több téma nem merült fel, Kollár Károly Imre polgármester megköszönte a 
képviselők részvételét, és az ülést 1900 órakor bezárta.                                             

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

Kollár Károly Imre                                                  Tóthné Putz Erika 
                        polgármester                                                                 jegyző 
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