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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: 128-91/2016. 

M E G H Í V Ó 
 

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2016. október 24-én 1600 órakor 
 
tartja munkaterv szerinti rendes ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre 
ezúton meghívom. 

Napirendi javaslat: 
 

1./  A Dorogi Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági   
  helyzetéről 
  Előadó:               Krasula János  rendőrkapitányság vezetője 
 

2./  A Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület tájékoztatása a községben       
     végzett tevékenységükről 
     Előadó:   Kun Csaba egyesületi elnök 
 
3./  Tájékoztatás a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület működéséről 
      Előadó: Szekér Zoltán   egyesületi elnök 
 
4./  Tájékoztató a község állategészségügyi helyzetéről 
      Előadó:  Dr. Kollár Sándor      állatorvos 
 
5./ A falugazdász tájékoztatója a községben ellátott feladatokról 
     Előadó: Keszthelyi Zoltán   falugazdász 
 
6./ A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló 6/2014. 
    (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
     Előadó:            Tóthné Putz Erika   jegyző 
 
7./ Épített környezet helyi védelméről szóló 5/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 
     módosítása 
     Előadó:            Tóthné Putz Erika   jegyző 
 
8./  Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt     
      határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti     eseményekről 

    Előadó:  Kollár Károly Imre   polgármester 
 
9./   Egyéb kérdések, bejelentések 
 
S á r i s á p, 2016. október 13.  

   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; e-mail: hivatal@sarisap.hu 

Iktatószám: 128-100/2016. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 24-én 16 

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

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

Tárgyalási joggal jelen vannak:  
1. napirendi pont tárgyalásához:  Málnás Zsolt Dorogi Rendőrkapitányság  
 Deák Attila Dorogi Rendőrkapitányság 
2. napirendi pont tárgyalásához:  Kun Csaba SAPE egyesületi elnök, 
3. napirendi pont tárgyalásához:  Szekér Zoltán egyesületi elnök 

  
Állandó meghívott:   
Tittmann Jánosné  pénzügyi főmunkatárs 
Csicsmann János Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola  
 intézményvezető-helyettese 
Binderné Haracska Piroska Sári Óvoda intézményvezetője 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Szép Mónika igazgatási főelőadó 
 
Kollár Károly Imre polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket és a 
meghívottakat. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen a 7 
képviselőből mindenki jelen van. 
 
Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Javasolta, hogy a meghívó szerinti 3. 
napirendi ponttal kezdjék meg az ülést, tekintettel a napirend előterjesztőjének kérésére. 
Javasolta továbbá, hogy a meghívó szerinti 5. napirendi pontként a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos, jegyző asszony által készített 
előterjesztését tárgyalják. Előadta, hogy a meghívó szerinti 5. napirendi ponttal kapcsolatos 
írásos anyag nem áll rendelkezésre, illetve az előterjesztés előadója előzetes jelzése szerint 
az ülésen nem vesz részt, így ezt a napirendet a képviselő-testület mai ülésén nem 
tárgyalja. 
 
Az elhangzottakkal a képviselők valamennyien egyetértettek, egyéb javaslatuk nem volt. 
Egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással  szavaztak a napirendi pontok 
elfogadásáról: 
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Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő–testületének        
127/2016. (X.24.) határozata a 2016. október 24-ei képviselő-
testületi ülés  napirendi  pontjainak elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület a meghívóban megküldött napirendi pontok 
közül a 3. napirendi pontot 1. napirendi pontként tárgyalja és az 5. 
napirendi pontot leveszi napirendről, helyette a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos 
napirendet tárgyalja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kollár Károly Imre 
              polgármester  

 
 
 

Határozattal elfogadott napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1./  Tájékoztatás a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület működéséről 
      Előadó:  Szekér Zoltán    egyesületi elnök 
 
2./  A Dorogi Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági   

  helyzetéről 
  Előadó:               Krasula János   rendőrkapitányság vezetője 

 
3./  A Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület tájékoztatása a községben       
     végzett tevékenységükről 
     Előadó:          Kun Csaba egyesületi elnök 
 
4./  Tájékoztató a község állategészségügyi helyzetéről 
      Előadó:   Dr. Kollár Sándor      állatorvos 
 
5./ A Sárisápi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
     módosítása 
      Előadó:             Tóthné Putz Erika      jegyző 
 
6./ A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló 6/2014. 
    (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
     Előadó:            Tóthné Putz Erika   jegyző 
 
7./ Épített környezet helyi védelméről szóló 5/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 
     módosítása 
     Előadó:            Tóthné Putz Erika   jegyző 
 
8./  Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt     
      határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti     eseményekről 

    Előadó:  Kollár Károly Imre   polgármester 
 
9./   Egyéb kérdések, bejelentések 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Tájékoztató a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület működéséről  
Előadó: Szekér Zoltán Dorog és Térsége Turizmus Egyesület elnöke 
  
Kollár Károly Imre polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos tájékoztatót a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Köszöntötte Szekér Zoltánt, a Dorog és 
Térsége Turizmus Egyesület elnökét. Felkérte az előadót, fűzzön rövid szóbeli kiegészítést 
az írásos anyaghoz. 
 
Szekér Zoltán, a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület elnöke megköszönte a 
lehetőséget a tájékoztatóra és üdvözölte a jelenlévőket.  
 
Elmondta, hogy a szervezet egy éve alakult és 2016. februárban vált hivatalosan regisztrált 
TDM szervezetté. Alapítói Dorog, Piliscsév, Csolnok és Sárisáp települések. A Piliscsév, 
Csolnok, Dorog, Sárisáp, Bajót-Péliföldszentkereszt és Nyergesújfalu településeket magába 
foglaló térségben 43 szolgáltató, magánszemély, szállásadó és önkormányzat alkotja a 
tagok listáját.  
Röviden beszámolt az egyesület céljairól, kiemelve a négy legfontosabb területet, mint a 
szállás és vendéglátás, a rendezvényszervezés, a termelők és őstermelők, továbbá azok a 
szereplők, akik az egyesület tevékenységébe valamilyen formában szeretnének bekerülni.  
 
Az elmúlt egy évben felépítették munkaszervezetüket, mely egy fő egyesületi elnök, egy fő 
TDM manager, egy fő TDM koordinátor és egy fő asszisztens munkatársból áll.  
 
Túraútvonal legalizálásán kezdtek el gondolkodni, elindítoták saját rendezvényeiket. A cél, 
hogy a jelenleg működő rendezvényekből programsorozatot alakítsanak ki. Létrehozták 
programirodájukat Dorogon, mely városi és térségi iroda. Azon dologoznak, hogy 
fenntartható egyesület legyenek. 
 
Turisztikai csomagokban gondolkodnak, amelyek 3-5 órás programot jelenthetnek. 
Sárisápon még nem alakítottak ki ilyen csomagot. A pályázatok kapcsán teljes nyitottság van 
arra vonatkozóan részükről, hogy Sárisápon is programcsomagot alakítsanak ki.  
Előadta, hogy a „Piknikkosár program” főként térségi kistermelők termékeiből összeállított 
válogatás, ami a programcsomagok oszlopos részét képezi. Szerdán lesz találkozójuk, 
amelyre meghívják polgármester urat is. Értékesítési csatornát, gyűjtőcsomagot szeretnének 
kialakítani, ahol a termékek elérhetőek a vendégeknek, a településen lakóknak. A termelők 
feladata biztosítani a termékeket, az egyesület megvásárolja, logisztikázza, értékesíti. 
Minden ötletre, elképzelésre maximálisan nyitottak.  
 
Kollár Károly Imre polgármester megköszönte a beszámoló kiegészítését.  
 
Elmondta, hogy az interreg pályázat keretében a bányászmúzeum fölötti térben szeretnének 
6 db vendégszobát létesíteni wc-vel, tusolóval, közösségi  étkezővel. Növelni szeretnék a 
vendégéjszakák számát a  térségben, illetve turisztkai csomagot szeretnének kínálni Sárisáp 
településen, mint horgászat, paplanernyőzés, túra, terepbiciklizés, stb.  Szeretnék 
tevékenyen kivenni részüket az egyesületből. 
 
Csicsmann János intézményvezető-helyettes elmondta, hogy már többször szó esett 
helyi viszonyok között a Gerecse tanösvényről. Kétszer volt terepbejárás és anyagot is 
állított össze.  Legutóbb dupla órán bejárt egy bizonyos részt, jól használható, jó 
helyszíneket talált, illetve tervezett. Egyik kérdése, hogy belefér-e az elképzelésbe a 
geológiai tanösvény? A másik kérdése, hogy a természetvédelem beletartozik-e az 
egyesület profiljába? Van-e lehetősége az egyesületnek a környezetkárosító dolgok 
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kiszűrésére, megelőzősére, vagy a bekövetkezett környezetkárosító események orvoslására, 
mérséklésére.  
 
Szekér Zoltán Dorog és Térsége Turizmus Egyesület elnöke az első kérdésre elmondta, 
hogy a  geológiai tanösvény projekt már felmerült egy éve is, és bekerült a 
pályázatfejlesztési prgoramba. Népszerűsíteni kívánják a tanösvényt. 
 
A második kérdésre nemleges a válasza, nem tudnak segíteni, a természetvédelemre az 
egyesület profilja nem terjed ki. A térségben több helyen megjelent a crossmotorozás. 
Települések önkormányzataival tárgyalnak e témában és irányt keresnek, figyelembe véve, 
hogy az illegalitást kiszorítsák.   
 
Kollár Károly Imre polgármester elmondta, hogy az egyesület propagálni tudja, hogy a 
„robbanómotoros turizmus” legális helyen folytassa tevékenységét.  
 
Szekér Zoltán Dorog és Térsége Turizmus Egyesület elnöke hozzáfűzte, hogy próbálják 
felvenni a kapcsolatot az érintettekkel.  
 
Ligetiné Vas Éva képviselő tájékoztatta az egyesület elnökét, hogy az Oktatási Bizottság 
tervezi a soron következő ülését, melyen többek között a jövő évi programnaptárat állítják 
össze. Vannak állandó programok, de lehet, hogy adódik az egyesület profiljába illeszkedő 
program. Felvetette további ötletként, hogy a Sárisápi Hírmondó újág következő számában 
bemutatkozhatna az egyesületet.  
 
Szekér Zoltán, a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület elnöke elmondta, hogy hasonló 
megkeresésük más településekről is megtörtént már, örül a javaslatnak.  
 
Szekeres Tibor képviselő megkérdezte, hogy a kedvezménykártyákhoz hogy lehet 
hozzájutni, illetve hol található az elfogdóhelyek  listája?  
 
Szekér Zoltán, a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület elnöke elmondta, hogy vannak 
transzparensek, illetve egy informatikai rendszeren alapuló módszerről van szó. A kártyával 
a sárisápi Emlékház ingyen megtekinthető. Komárom, Tata esetében a kártya birtokosa 
kedvezményesen bérelhet kerékpárt, ingyen látogathatja Tata és Komárom múzeumait, 
kedvezményt kap számtalan étterem, kávézó, cukrászda helyszíni fogyasztáskor kapott 
számlájából.  
 
Keszthelyi Róbert alpolgármester megkérdezte, hogy utazási kedvezmény jár-e a 
kártyahasználattal?  
 
Szekér Zoltán, a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület elnöke elmondta, hogy a kártya 
birtokosaként aki  kirándulni érkezik Tatára vagy környékére, ingyen utazhat a helyijáratos 
autóbuszokon a városban.  
 
Kollár Károly Imre polgármester kérte, hogy a kártyahasználatról kapjanak ismertetőt, 
melyet feltesznek a település honlapjára, ezzel is propagálva azt.  
Megkérdezte, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatos egyéb képviselői kérdés, 
hozzászólás. 
 
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt,  Kollár Károly Imre polgármester javasolta a 
„Tájékoztató a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület működéséről” című előterjesztés 
elfogadását. 
A Képviselő-testület tagjai az elhangzottakkal egyetértettek és szavazás során egyhangúlag 
7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták: 
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Sárisáp Község   Önkormányzat  Képviselő – testületének 
128/2016. (X.24.)  határozata a Dorog és Térsége Turizmus 
Egyesület működéséről készült tájékoztató elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület 
működéséről Szekér Zoltán egyesületi elnök által készített  
 
tájékoztatóban foglaltakat elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kollár Károly Imre 
               polgármester 

 
2./ A Dorogi Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről 
Előadó: Málnás Zsolt Dorogi Rendőrkapitányság vezető helyettese   
 
Kollár Károly Imre polgármester ismertette a 2. napirendi pontot. Elmondta, hogy a 
napirenddel kapcsolatos tájékoztatót a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. 
Bemutatta és köszöntötte Málnás Zsoltot, a Dorogi Rendőrkapitányság vezető helyettesét és 
Deák Attilát, a Dorogi Rendőrkapitányság munkatársát. Felkérte az előadót, fűzzön rövid 
szóbeli kiegészítést az írásos anyaghoz. 
 
Málnás Zsolt, a Dorogi Rendőrkapitányság vezető helyettese üdvözölte a jelenlévőket. 
Az írásos anyaggal kapcsolatosan elmondta, hogy az magáért beszél. Az elmúlt években 
kedvező tendenciával számolnak, hiszen folyamatosan csökken a közterületeken elkövetett 
bűncselekmények száma, és ez országos jelenség. Mindez pozitív hatással van a 
lakosságra, a rendőrség illetve a polgárőrség szolgálat ellátására is.  
 
Az elmúlt év közepétől kezdődően a rendőrség kiemelt szerepet kapott az államhatár 
védelmében. Ezért a helyi körzeti megbízott nem mindig érhető el a településen.   
 
Nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy Sárisáp közbiztonsága ne romoljon. Az 
erőforrásokat ácsoportotosítják. Sok olyan kollegával találkozhatnak, akik nem hordanak 
egyenruhát, vagy nem a szokásos egyenruhát hordják, mert olyan kollegák is látnak el 
szolgálatot, akik túlnyomórészt irodai munkát végeznek. 
 
Kollár Károly Imre polgármester megköszönte a beszámoló kigészítését. Elmondta, hogy 
többször előfordult, hogy a körzeti megbízott személyesen nem volt elérhető a településen, 
de telefonon bejelentkezett és a problémát továbbította az éppen szolgálatban lévő 
kollégájának.   
 
Dr. Maradi Attila képviselő közvetítette a lakosság véleményét, gyermekorvosként azt a 
visszajelzést kapja, miszerint a biztonságérzetük nagyon jó. Véleménye szerint a lakosság 
pozitívan értékeli, hogy a járőrkocsi a kis utcákon is végig megy. 
 
Kollár Károly Imre polgármester elmondta, hogy felmerült olyan kérés, hogy a járőrök este 
sötétedés után gyalogosan is teljesítsenek szolgálatot, főként az iskola, játszótér környékén, 
ahol a fiatalok rendszerint találkoznak.  
 
Bercsényi László képviselő megkérdezte, hogy a határvédelmi feladat kapcsán van-e 
lehetőség a kapitányságon belül létszám-, illetve állománybővítésre, technikai fejlesztésre?  
Korábbi évekhez hasonlóan van-e arra lehetőség, hogy a körzeti megbízott is jelen legyen a 
beszámoló kapcsán képviselő-testületi ülésen.  
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Málnás Zsolt a Dorogi Rendőrkapitányság vezető helyettese elmondta, hogy a körzeti 
megbízott a határon van péntekig, azért nem tud jelen lenni az ülésen. A létszámbővítéssel 
kapcsolatban elmondta, hogy a rendőrség a határvadász létszámbővítést tartja most 
elsődlegesnek, 3000 határvadász van jelenleg.  A korábbi évekhez hasonlóan idén is van 
betöltetlen járőrhely Dorogon. Az állományfeltöltés, képzés folyamatosan zajlik. Jelenleg 
három másodéves tanuló van, akik remélhetőleg tavasszal teljes főállású rendőrként állnak 
szolgálatba, és az üres helyeket betöltik. A technikai eszközfejlesztést illetően a legutolsó 
eszközvásárlás a VHKKEP-nek elnevezett készülék, másnéven trafipax. Nem tudja, lesz-e 
további bővítés, országos kompetencia, akár a fix telepítésű, akár a mobileszköz bővítés. 
Valamennyi járőrgépikocsiba beszerelésre került egy ipari PC elnevezésű készülék, ami 
sokmindenre alkalmas, GPS rendszerrel működik, segíti a szologálatot teljesítőket. A 
bejelentésekről készül egy elektronikus adatlap, amit a járőr is láthat. A jövő arról szól, hogy a 
használatban lévő autókat lecserélik, mert öt évesek lesznek. Több, mint négyezer autó 
vásárlásába kezdenek bele, azonban további részleteket nem tud.  
 
Csicsmann János, az általános iskola intézményvezető helyettese megköszönte a 
rendőrkapitányság segítségét, amivel az iskolai és egyéb más gyermekprogramokat 
támogatják. A gyalogos járőrözés helyszíneként még javasoljta a Millenniumi parkot, illetve a 
faluközpontban lévő üzletközpont lépcsőjét. 
 
Málnás Zsolt, a Dorogi Rendőrkapitányság vezető helyettese megköszönte a meghívást 
és a beszámolóra biztosított lehetőséget, végezetül megköszönte a polgárőrök áldozatkész 
munkáját.  
 
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt Kollár Károly Imre polgármester a rendőrségi 
beszámoló elfogadására kérte a képviselő-testületet.  
 
A Képviselő-testület tagjai az elhangzottakkal egyetértettek és szavazás során egyhangúlag 
7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták: 
 

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő–testületének 
129/2016. (X. 24.) határozata a   Dorogi Rendőrkapitányság 
beszámolójának elfogadásáról 
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorogi 
Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolóját a község 
közbiztonságának helyzetéről megismerte és elfogadja. 
Elismeri a rendőrség által a községben végzett magas színvonalú 
közbiztonsági munkát. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kollár Károly Imre 
               polgármester  
 

3./ Tájékoztató a Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület községben végzett 
tevékenységéről 
Előadó: Kun Csaba egyesületi elnök 
 
Kollár Károly Imre polgármester ismertette a 3. napirendi pontot. Köszöntötte Kun Csabát, 
az egyesület elnökét. Megköszönte a polgárőrök munkáját. Úgy látja, hogy a rendőrség és a 
polgárőrség közös szolgálatba végzett munkája jó irányba alakult. Felkérte Kun Csaba 
elnököt, hogy fűzzön rövid szóbeli kiegészítést az írásos anyaghoz. 
 
Kun Csaba, a Polgárőr Egyesület elnöke megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy a 
bűnmegelőzés miatt kezdték el a munkájukat, s időközben sokkal összetettebb lett a 
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tevékenységük. Részt vesznek a különböző rendezvényeken, egyre több a munka. 
Pályázatokból, illetve önkormányzati támogatásból tartják fenn az egyesületet. Egyre 
komolyabb feltételeket szabnak, a tagoknak vizsgát kell tenniük. Szakmai továbbképzésen 
vettek részt Miskolcon. Idén öt fővel bővült a polgárőrség létszáma. Irodai munka 
elvégzésére is várnának jelentkezőket, mert egyre több az adminisztrációs feladat. 
 
Kollár Károly Imre polgármester véleménye szerint a szakmai továbbképzésre és a  
tapasztalatcserére is szükség van. A létszámbővítés minden évben felmerül. Felajánlotta a 
honlapot, a kábeltévét, a Sárisápi Hírmondó újság hasábjait propagálás céljára.  
Kérte a polgárőrök segítő munkáját a közelgő Halottak Napja idejére.  
 
Bercsényi László képviselő kérdése arra irányult, hogy van-e szabályozva, hogy ki 
vezetheti a gépkocsit? 
 
Kun Csaba, a Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, hogy nincs szabályozva, akinek 
jogosítvány van a tagok közül, az vezetheti. Jelenleg az egyesület 12 tagjának van 
jogosítványa.  Két autóval rendelkeznek, amelyek közül a szolgálatot egy Skoda Octaviával 
végzik.  
Kollár Károly Imre polgármester megköszönte a beszámoló kigészítését. Mivel több 
hozzászólás, észrevétel nem volt, a tájékoztató elfogadását javasolta. 
 
Szavazás során a képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással  
az alábbi  határozatot hozták: 

 
Sárisáp   Község   Önkormányzat   Képviselő -  testületének  
130/2016. (X.24.) határozata a Sárisáp-Annavölgy Polgárőr 
Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisáp-
Annavölgy Polgárőr Egyesület 2016. évi beszámolóját 
megismerte és elfogadja. 
Elismeri a Polgárőrség által a községben végzett magas 
színvonalú közbiztonsági munkát. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kollár Károly Imre 
                polgármester 
 

 
4./ Tájékoztató a község állategészségügyi helyzetéről 
      Előadó:        dr. Kollár Sándor állatorvos  
 
Kollár Károly Imre polgármester ismertette a 4. napirendi pontot. Elmondta, hogy a község 
állategészségügyi helyzetéről készült tájékoztatót a képviselők a meghívóval együtt kézhez 
kapták. Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A napirendhez meghívott dr. 
Kollár Sándor állatorvos az ülésen nem  jelent meg. Javasolta, hogy amennyiben a 
beszámolóval kapcsolatos, illetve egyéb kérdés felmerül, azt írásban tegyék majd fel.  
 
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt,  javasolta a „Beszámoló Sárisáp község 
állategészségügyi helyzetéről” című előterjesztés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület tagjai az elhangzottakkal egyetértettek és szavazás során egyhangúlag 
7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták: 
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Sárisáp Község   Önkormányzat  Képviselő – testületének 
131/2016. (X.24.)  határozata a község állategészségügyi 
helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület a község állategészségügyi helyzetéről dr. 
Kollár Sándor állatorvos által készített tájékoztatóban foglaltakat 
elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kollár Károly Imre 
               polgármester 
 

5./ Sárisápi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
Előadó:  Tóthné Putz Erika  jegyző 
 
 
Kollár Károly Imre polgármester elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési szabályzatának módosításához elkészült előterjesztést a Képviselők a meghívóval 
együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
A képviselők az írásos anyagot megvitatták, az előterjesztésben foglaltakkal valamennyien 
egyetértettek. Mivel a képviselők részéről az írásos beszámolóval kapcsolatos kérdés, 
hozzászólás nem volt, Kollár Károly Imre polgármester kérte a testület tagjait, 
szavazzanak arról, hogy az előterjesztést elfogadják-e. 
 
A Képviselő-testület tagjai az elhangzottakkal egyetértettek és szavazás során egyhangúlag 
7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták: 
 

 
Sárisáp Község Önkormányzat   Képviselő-testületének 132/2016. 
(X. 24.)  határozata a Sárisápi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról 

 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisápi 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
(továbbiakban: SZMSZ) 2016. november 01-jei hatállyal az alábbi 
módosításokkal hagyja jóvá:  
„Az SZMSZ  II. fejezet  4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
4. A jegyző munkáltatói jogkörébe tartozó munkakörök és a 
munkakörökben foglalkoztatható létszám 

Vezetőhöz 
tartozó 
beosztások: 

Vezetőnek közvetlenül alárendelt 
munkakörök 

A munkakörökben 
foglalkoztatható 
létszám 
(munkakörönként) 

jegyző igazgatási ügyintéző I. - 
titkársági, szervezési, általános 
igazgatási  ügyintéző 

1 

igazgatási ügyintéző II.- 
szociális, gyámügyi és igazgatási 
ügyintéző 

1 

pénzügyi ügyintéző I. - 
költségvetési és pénzügyi 
ügyintéző 

1 
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pénzügyi ügyintéző II. -könyvelő 
és egyéb pénzügyi ügyintéző 

1 

pénzügyi ügyintéző III. - 
pénztáros és egyéb pénzügyi 
ügyintéző  

1 

gazdálkodási ügyintéző  1 
adóügyi, igazgatási ügyintéző 1 
kisegítő, kézbesítő 1 

 
  Az SZMSZ  II. fejezet 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
11. Képzettségi pótlék 
Középfokú végzettséggel rendelkező ügyintézők részére, a jegyző 
képzettségi pótlékot állapít meg. A képzettségi pótlékra jogosító 
munkakörök és képzettségek: 

Munkakör: Képzettség: 

Pénzügyi ügyintéző 
Mérlegképes könyvelő 

Bérügyintéző 
Társadalombiztosítási  ügyintéző 

Adóügyi ügyintéző Mérlegképes könyvelő 
Igazgatási ügyintéző Szociális asszisztens 

 
 Az SZMSZ módosításokkal nem érintett pontjai változatlan formában 
maradnak.” 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy készítse el az SZMSZ jelen 
módosítással  kiegészített egységes szerkezetét. 
 
Határidő:  2016. október 31. 
Felelős:  Tóthné Putz Erika jegyző  
 

 
6./ A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló 6/2014. 
    (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
     Előadó:  Tóthné Putz Erika jegyző 
 
Kollár Károly Imre polgármester ismertette a 6. napirendi pontot. Elmondta, hogy az 
önkormányzat filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló 6/2014.    
(III.24.) önkormányzati rendeletének módosításához elkészült rendelet-tervezetet és 
mellékleteit a Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
Felkérte Tóthné Putz Erika jegyzőt, fűzzön szóbeli kiegészítést a napirendi ponthoz. 
 
Tóthné Putz Erika jegyző elmondta, hogy a szabályozásról egy magasabb szintű 
jogszabály rendelkezik, amit nem írhat felül az önkormányzati rendelet, ezért az előterjesztés 
szerinti módosítást át kell vezetni a helyi rendeletben.   
 
A Képviselő-testületi tagjai az elhangzottakat megvitatták, a módosítással valamennyien 
egyetértettek.  
 
Kollár Károly Imre polgármester a benyújtott rendelet-tervezetre vonatkozóan szavazást 
rendelt el. 
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A Képviselőknek egyéb javaslata az előterjesztéssel és a rendeletmódosítási javaslattal 
kapcsolatban nem volt, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megalkották a  
9/2016. (X.31.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat filmforgatási célú közterület-
használatra vonatkozó szabályokról szóló 6/2014. (III.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  
 
Az elfogadott rendelet-módosítás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
7./ Épített környezet helyi védelméről szóló 5/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 
     módosítása 
     Előadó: Tóthné Putz Erika jegyző 

 
Kollár Károly Imre polgármester ismertette a 7. napirendi pontot. Elmondta, hogy az 
önkormányzat Épített környezet helyi védelméről szóló 5/2016. (IV.22.) önkormányzati 
rendeletének módosításához elkészült rendelet-tervezetet és mellékleteit a Képviselők a 
meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
Felkérte Tóthné Putz Erika jegyzőt, fűzzön szóbeli kiegészítést a napirendi ponthoz. 
 
Tóthné Putz Erika jegyző elmondta, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Osztály munkatársa szóbeli észrevételt tett a rendelettel 
kapcsolatosan, miszerint van benne néhány olyan paragrafus, illetve bekezdés, amit más 
törvény illetve jogszabály szabályoz, egyszóval túlszabályoztuk a rendeletünket, módosítani 
kell.  
 
A Képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megvitatták, a módosítással valamennyien 
egyetértettek.  
 
Kollár Károly Imre polgármester a benyújtott rendelet-tervezetre vonatkozóan szavazást 
rendelt el. 
 
A Képviselőknek egyéb javaslata az előterjesztéssel és a rendeletmódosítási javaslattal 
kapcsolatban nem volt, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megalkották a  
10/2016. (X.31.) önkormányzati rendeletet az Épített környezet helyi védelméről szóló 
5/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
Az elfogadott rendelet-módosítás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
8./ 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.  
 
Az elhangzottakat a Képviselő-testület tagjai tudomásul vették. 
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Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem volt a jelentéshez, Kollár 
Károly Imre polgármester a 2016. szeptember 7-i testületi ülésen és azóta elfogadott, a 
2016. október 24-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását 
javasolta.  
 
Szavazás során a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 

Sárisáp   Község Önkormányzat Képviselő – testületének 
133/2016.(X.24.)   határozata  a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentés elfogadásáról 
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 
szeptember 7-i testületi ülésen elfogadott és következő 
testületi ülésig, 2016. október 24-ig lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.  
 
Az elfogadott jelentés jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Kollár Károly Imre 
               polgármester 
 

9./  Egyéb kérdések, bejelentések 
 

• Földhaszonbérleti szerződés 
 

Kollár Károly Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Somodori Kft-vel kötött 
földhaszonbérleti szerződés 2016. október 31-én lejár. A továbbiakban a Gyermelyi Tojás 
Kft. ajánlotta fel a szerződéskötés lehetőségét. Mint ahogy korábban, most is 5 évre kötnék a 
szerződést, azonban az első kezdő évben a korábbi 3 000 Ft/AK helyett 3 113  Ft/AK 
haszonbérleti díj kikötésével.  
 
Mivel a témával kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem volt, Kollár 
Károly Imre polgármester szavazásra bocsátotta a bérbeadással kapcsolatban érkezett 
felajánlás elfogadását. 
 
Szavazás során a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 

Sárisáp Község  Önkormányzat   Képviselő-testületének 134/2016. 
(X. 24.)  határozata a Gyermelyi Tojás Kft.-vel kötendő 
földhaszonbérleti szerződésről 
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 éves időtartamú 
földhaszonbérleti szerződést köt a Gyemelyi Tojás Kft.-vel (2821 
Gyermely, Bajnai u. 1.). 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Kollár Károly Imre 
              polgármester 
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• Interreg pályázat 
 
Kollár Károly Imre polgármester elmondta, hogy az előző képviselő-testületi ülésen 
ismertette az Interreg pályázati felhívást. Azóta felgyorsultak az események, sikerült 
megtalálni a szlovákiai partnert a rozsnyói Püspökség személyében, valamint csatlakozna a 
pályázathoz a Napfény Alapítvány is. A pályázat címe: A bányászhagyományok megőrzése 
és az egyházi kultúra találkozása az ökoturizmus jegyében. 
A tervezés folyamatban van, a pályázat benyújtásának határideje 2016. november 3. A 
költségvetés összeállításra került, mely szerint a beruházás összköltsége 1 372 201,92 euró, 
az önrész 5%, azaz 68 610 euró.  Kérte a képviselőket, szavazzanak a pályázat 
benyújtásáról, valamint a szükséges önrész biztosításáról. 
 
A képviselők egyetértettek a pályázat benyújtásával.   
 
Szavazás során a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 

Sárisáp     Község   Önkormányzat      Képviselő-testületének 
135 /2016. (X.24.) határozata az Interreg V-A Szolvákia - 
Magyarország Együttműködési Program pályázati felhívás 
keretében Bányász Múzeum és Rendezvénypark létrehozására 
irányuló pályázat benyújtásáról, az önrész biztosításáról 
 
Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az Interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési 
Program pályázati felhívás keretében (Felhívás száma: SKHU/1601) 
Bányász Múzeum és Rendezvénypark létrehozására. A Pályázat 
címe: A bányászhagyományok megőrzése és az egyházi kultúra 
találkozása az ökoturizmus jegyében. 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz 
szükséges önrészt a 2017. évi költségvetésének terhére vállalja az 
alábbiak szerint: 

A beruházás teljes költsége 1 372 201,92 EUR 

Vállalt önerő 68 610 EUR 
 

   
Határidő:  2016. november 3. a pályázat benyújtására  
  
Felelős:  Kollár Károly Imre 

polgármester  
 

Ezt követően Kollár Károly Imre polgármester elmondta, hogy a pályázat benyújtásának a 
feltétele a jogerős engedélyezési terv megléte, illetve annak igazolása, hogy az építési 
engedély iránti kérelem benyújtásra került.  
A terveket Dankó Kristóf készíti, árajánlata szerint az engedélyezési terv, a hozzá tartozó 
árazott tételes költségbecsléssel együtt 1 920 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2 438 400 Ft. 
Ezt az összeget akkor is ki kell fizetni, amennyiben a pályázat nem nyer. 
Kérte a képviselőket, hogy a pályázat benyújtásának érdekében ezt az összeget szavazzák 
meg a 2016. évi költségvetés terhére.  

 
A képviselő-testület egyet értett az előterjesztéssel és egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
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Sárisáp  Község Önkormányzat  Képviselő - testületének 
136/2016. (X.24.)   határozata  a sárisápi Bányász 
Múzeum engedélyezési tervezésére adott árajánlat 
elfogadásáról  
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DKD 
Kft által a sárisápi Bányász Múzeum engedélyezési 
terezésének árajánlatát bruttó 2 438 400 Ft összeggel 
elfogadja, melyet a 2016. évi költségvetés terhére biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő:    folyamatos               
Felelős: Kollár Károly Imre 
               polgármester 
 

• Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.9.) rendelete a 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének Térségi Szociális Alapellátó 
Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kollár Károly Imre polgármester elmondta, hogy a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat 
által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. 
(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és mellékleteit a 
Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv 
mellékletét képezik. 
 
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalták, azzal egyet értettek.  
 
Kollár Károly Imre polgármester a benyújtott rendelet-tervezetre vonatkozóan szavazást 
rendelt el. 
 
Szavazás során a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 

Sárisáp  Község  Önkormányzat   Képviselő-testületének 
137/2016. (X. 24.)  határozata a Térségi Szociális Alapellátó 
Szolgálat működésével kapcsolatos rendelet felülvizsgálatáról 
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorog Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Térségi Szociális Alapellátó 
Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) rendelet 
módosításának tervezetét megismerte, és az előterjesztett 
módosításokhoz hozzájárulását adja. 
 
Az elfogadásra javasolt rendelet tervezete jelen határozat 
mellékletét képezi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat döntéséről Dorog 
Város Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Kollár Károly Imre 
              polgármester 
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• Focipálya folyóka kialakítása  
 

Kollár Károly Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy árajánlatot kért 8 méter 
hosszú szennyfogó rács készítésére, árokba kötéssel a Dolina közben. A legjobb árajánlatot 
a 4-ÉPV Kft. adta. Az ajánlatban szereplő bruttó vállalási ár 1 179 106 Ft.  
 
Szavazás során a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 

Sárisáp  Község  Önkormányzat   Képviselő-testületének 
138/2016. (X. 24.)  határozata a Dolina közben szennyfogó rács 
kialakítására adott árajánlatok elbírálásáról 
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dolina 
közben szennyfogó rács kialakítására benyújtott árajánlatok közül 
a 4-ÉPV Kft. ajánlatát fogadja el bruttó 1 179 106 Ft összegben. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Kollár Károly Imre 
              polgármester 

 
• A Művelődési Ház ingatlanrészének ingyenes vagyonkezelésbe adásáról 

döntéshozatal 
 
Kollár Károly Imre polgármester ismertette a KLIK tatabányai Tankerületének 
megkeresését, mely szerint a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola telephelyeként bejegyzett 
Sárisápi Bányász Művelődési Ház Sárisáp, Malom utca 3. szám alatti ingatlanrészét az 
önkormányzat bocsássa a tankerület részére ingyenes vagyonkezelésbe. Elmondta, hogy az 
önkormányzat nem járult hozzá a telephely bejegyzéséhez, ezért javasolta a kérelem 
elutasítását.  
 
Az elhangzottakkal a képviselők egyet értettek. Kollár Károly Imre polgármester kérte a 
testületet, döntsenek a Művelődési Ház ingatlanrészének a KLIK Tatabányai Tankerülete 
részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról. 
 
Szavazás során a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 

Sárisáp Község   Önkormányzat  Képviselő – testületének 
139/2016. (X.24.)  határozata a Sárisápi Bányász Művelődési 
Ház Sárisáp, Malom utca 3. szám alatti ingatlanrész ingyenes 
vagyonkezelésbe adásának elutasításáról  
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK 
Tatabányai Tankerülete arra vonatkozó kérését - mely szerint az 
Erkel Ferenc Zeneiskola telephelyeként bejegyzett Sárisápi 
Bányász Művelődési Ház Sárisáp, Malom utca 3. szám alatti 
ingatlanrész ingyenes vagyonkezelésbe kerüljön – elutasítja,  
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mivel az Önkormányzat a telephely bejegyzéséhez nem járult 
hozzá. A Sárisápi Bányász Művelődési Ház nem köznevelési 
intézmény, nem lát el köznevelési feladatot. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kollár Károly Imre 
               polgármester 

 
• Malom utca 1. szám alatti ingatlan közterületté nyilvánítása 

 
Kollár Károly Imre polgármester elmondta, hogy a Malom utca 1. szám alatti 
önkormányzati tulajdonában lévő ingatlanon lévő, volt orvosi lakás épületei az elvégzett 
értékbecslés alapján gazdaságosan már nem újíthatók fel, ezért javasolt a lebontásuk, 
jelenlegi állapotuk ezt elengedhetetlenné teszi. A község Helyi Építési Szabályzata az 
érintett területet közlekedési területbe sorolta. A földhivatali nyilvántartásban lakóház, udvar 
és gazdasági épületként szerepelnek. Szükségessé vált az ingatlant a tervezett és a 
településrendezési eszközökben szereplő feladatainak megfelelő elnevezésre átsorolni, 
átvezettetni. 
Az ismertetéshez készült előterjesztés és a határozati javaslat jelen jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
A képviselő-testület tagjainak javaslatuk az előterjesztéssel és a határozati javaslattal 
kapcsolatban nem volt. 
 
Kollár Károly Imre polgármester a benyújtott határozati javaslatra vonatkozóan szavazást 
rendelt el. 
 
Szavazás során a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 

Sárisáp  Község  Önkormányzat   Képviselő-testületének 
140/2016. (X. 24.)  határozata a Sárisáp, Malom u. 1. szám 
alatti, 1002 hrsz.-ú ingatlan közterületté nyilvánításáról 
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisáp, 
Malom utca 1. szám alatti, a földhivatali nyilvántartásban Sárisáp 
belterület 1002 hrsz-on nyilvántartott ingatlant a településrendezési 
eszközöknek megfelelően közterületté nyilvánítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozatban foglalt 
változásokról a vagyonleltárban és a hozzákapcsolódó 
nyilvántartásokban történő átvezetésre. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a változások ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetése iránti ügyek intézésére. 
 
Határidő:  2016. december 31. 
Felelős:  Kollár Károly Imre 
              polgármester 
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• Kérdések, közérdekű bejelentések 
 
Ligetiné Vass Éva képviselő jelezte, hogy Oktatási Bizottsági ülést kell november 8-ra vagy 
10-re összehívni. Javasolta november 10. 15.00 órát. Kérte az üléssel kapcsolatban az 
érintettek értesítését.  
 
Kollár Károly Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a búcsú november 5-én 
lesz. Vasárnap 10.30-kor ünnepi püspöki szentmisére, ezt követően a Plébánián díszebédre 
kapott a Képviselő-testület meghívást a templom 250 éves évfordulója alkalmából.  
Jegenyéről várnak 4 fő vendéget. Ebéd után a rajzpályázat eredményhirdetése lesz a 
Művelődési Házban, este búcsúbál.  
 
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. október 
24-ei zárt ülésén egyhangú 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozott határozatát, mely a 
következő:  

 
Sárisáp     Község      Önkormányzat    Képviselő - testületének 
141/2016. (X.24.)   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 1815 órakor bezárta.                                             

 
 

K.m.f. 
 
 
 

              Kollár Károly                                                                   Tittmann Jánosné 
               polgármester                                                    a jegyző helyettesítésével megbízott                                                 
                                                                                                           köztisztviselő 
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