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Sárisáp  Község  P o l g á r m e s t e r e 
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64-69/2015.  

M E G H Í V Ó 

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2015. május 18-án –hétfőn – 16
00

 órakor 

 

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

 

Napirendi javaslat: 

 

1./  Beszámoló az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. Esztergom-Dorog Vízmű Üzemének 

községünkben végzett tevékenységéről 

 

 Előadó:  Botos Tamás  üzemvezető 

 

2./ Beszámoló a Sárisáp Községért Közalapítvány működéséről 

  

 Előadó:  Dr. Vass Rozália         kuratóriumi elnök 

  Rónai-Kun Edit Bernadett könyvelő 

 

3./  Tájékoztató  „A sárisápi gyermekek jövőjéért” Alapítvány működéséről 

 

 Előadó:  Csicsmann János         kuratóriumi elnök 

 

4./  Egészségügyi szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás módosítása 

 

 Előadó:  Tóthné Putz Erika              jegyző 

 

5./  A község közigazgatási területén lévő orvosi körzetek körzethatárainak meghatározásáról 

szóló 3/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 

 Előadó:  Tóthné Putz Erika              jegyző 

 

6./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 

  

  Előadó:  Tóthné Putz Erika         jegyző 

 

7./  Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 

  

 Előadó:  Kollár Károly polgármester 

 

8./  Egyebek 

 

S á r i s á p, 2015. május 12. 

       Kollár Károly 

        polgármester 



Sárisáp  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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64-      /2015. ikt. szám. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 18-án 16 órakor 
megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Sárisápi Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 
 

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:   
A képviselő-testület tagjai:  

Kollár Károly    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:  Botos Tamás, az ÉDV Zrt. Esztergom-Dorog Vízmű 
Üzemének üzemvezetője és 

 Rotbauer Zsolt üzemi gazdasági vezető 
 

2. napirendi pont tárgyalásához:  Rónai-Kun Edit Bernadett, a Sárisáp Községért 
Közalapítvány könyvelője, 
dr. Vass Rozália, a Sárisáp Községért Közalapítvány 
kuratóriumának elnöke 

3. napirendi pont tárgyalásához:       Csicsmann János, „A sárisápi gyermekek               
jövőjéért” Alapítvány kuratóriumának elnöke 

 

Önkormányzati intézmények vezetői közül:  
Csicsmann János  a Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola 

intézményvezető helyettese, 
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 polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket és a meghívottakat. 
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen mind a 7 képviselő jelen van.  

 



Kollár Károly 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 46/2015. 
(V.18.) határozata a 2015. május 18-ai képviselő-testületi ülés  
napirendi  pontjainak elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett 
javaslatot változtatás nélkül elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kollár Károly 
              polgármester  

 
 

Határozattal elfogadott napirendi pontok: 
 

1./  Beszámoló az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. Esztergom-Dorog Vízmű Üzemének 
községünkben végzett tevékenységéről 

 
 Előadó:  Botos Tamás  üzemvezető 
 
2./ Beszámoló a Sárisáp Községért Közalapítvány működéséről 
  
 Előadó:  Dr. Vass Rozália         kuratóriumi elnök 
  Rónai-Kun Edit Bernadett könyvelő 

 
3./  Tájékoztató  „A sárisápi gyermekek jövőjéért” Alapítvány működéséről 
 
 Előadó:  Csicsmann János         kuratóriumi elnök 
 
4./  Egészségügyi szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás módosítása 
 
 Előadó:  Tóthné Putz Erika              jegyző 
 
5./  A község közigazgatási területén lévő orvosi körzetek körzethatárainak 

meghatározásáról szóló 3/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
 Előadó:  Tóthné Putz Erika              jegyző 
 
6./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 
  
  Előadó:  Tóthné Putz Erika         jegyző 
 
7./  Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 
  
 Előadó:  Kollár Károly polgármester 
 
8./  Egyebek 

 
 
 
 
 
 



Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./  Beszámoló az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. Esztergom-Dorog Vízmű Üzemének 

községünkben végzett tevékenységéről 
 
 Előadó:  Botos Tamás  üzemvezető 
 
Kollár Károly polgármester ismertette az 1. napirendi pontot. Köszöntötte az ülésen megjelent 
Botos Tamás üzemvezetőt, valamint Rotbauer Zsolt üzemi gazdasági vezetőt. Elmondta, hogy a 
Vízmű községre vonatkozó tájékoztatóját a 2014. évi gazdálkodási adatokról, valamint annak 
mellékletét képező, a 2014. évi befektetett eszközök kimutatásáról készült táblázatot a képviselők 
a meghívóval együtt kézhez kapták, az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
Felkérte Botos Tamás üzemvezetőt, fűzzön rövid kiegészítést a témához. 
 
Botos Tamás üzemvezető elmondta, hogy az ivóvíz minősége jónak mondható, UW-ét nem kell 
használniuk. Védett az ivóvízbázis. A vízminőségét rendszeresen ellenőrizték az elmúlt év során. 
Ezt követően utalt a fejlesztési feladatokra. Elmondta, hogy 2015. évre nagyobb fejlesztési 
célkitűzések nincsenek. 2016-2017. évre nagyobb rekonstrukciót terveznek. Kérése az volt az 
önkormányzat felé, hogy a közeljövőben bármely járda- illetve útfelújítás tervezése során 
egyeztessenek a Vízművel a tervezett munkák zökkenőmentes elvégzése céljából. 
Elmondta, hogy az elmúlt héten tartott agglomerációs bizottsági ülésen Tokod-Ebszőnybánya 
átsorolását hagyták jóvá. Mint ismeretes, a település szennyvízét Tokod helyett a sárisápi 
szennyvíztelepre irányítják gazdasági és egyéb szempontok figyelembe vételével. Ehhez 
fejleszteni szükséges a telephelyet, hogy a törvényi előírásokat teljesíteni tudják. A tisztított víz az 
únyi patakon keresztül a Dunába folyik. 
A szennyvízágazat területén problémáról nem tud, az elvégzett ellenőrzések határérték feletti 
szennyeződést nem mutattak ki. Sor került egy értéknövelő felújításra, valamint két átemelő 
szivattyú felújítására, illetve egyéb gépészeti rekonstrukciókra is.  
 
Kollár Károly polgármester azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy az ÉDV Zrt. Tanácsának 
ülésére az önkormányzat képviseletében meghívást kaptak, valamint legutóbb a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumban részt vettek a fent ismertetett szennyvízátirányítási fejlesztéshez 
kapcsolódó KEOP pályázat előkészítésével kapcsolatos tárgyaláson is. 
Ezt követően az üzemvezető úrhoz intézte kérdését. Arról érdeklődött, hogy az ivóvíz ágazat 
vonatkozásában az úgynevezett figyelőkutak működnek-e, azaz ténylegesen a volt kőbánya 
területén végzett rekonstrukció nem veszélyezteti-e a község ivóvízbázisát. 
 
Botos Tamás üzemvezető elmondta, hogy a kutak működnek, rendszeresen mintákat vesznek. A 
munkálatok elvégzésével a Zrt. egy külső céget bízott meg. Ez egy kötelezően ellátandó feladat. A 
vizsgálatok szerint az ivóvíz megbízhatóan jó. A cég által készített jelentéseket igény esetén meg 
tudja küldeni az önkormányzat részére. 
 
Kollár Károly polgármester megköszönte az ajánlatot. Elmondta, hogy az adatokat az 
önkormányzat a helyi fórumokon (kábeltévében, honlapon) szeretné közzé tenni.  
 
Szekeres Tibor képviselő a nyári locsolási kedvezmény biztosításával kapcsolatban tett fel 
kérdést. Arról érdeklődött, hogy az előző évekhez hasonlóan az érintett időszakban beépítésre 
kerül-e a lakossági számlába az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 %-át elérő 
vízmennyiség.  
 
Botos Tamás üzemvezető elmondta, hogy a jelenleg hatályos törvényi előírás szerint a 
kedvezményre az a fogyasztó jogosult, aki szennyvízmérővel, illetve locsolási célú 
mellékvízmérővel nem rendelkezik, illetve az, akinek a szolgáltatói vízbekötésen kívül nincs egyéb 
más – saját kút, felszíni vízhasználat – vízbeszerzési lehetősége. 
 



Szekeres Tibor képviselő arról érdeklődött, hogy ténylegesen van-e erre az évre az 
önkormányzat és a vízmű között érvényes megállapodás a locsolási kedvezmény 
vonatkozásában. 
 
Rotbauer Zsolt üzemi gazdasági vezető elmondta, hogy a kedvezmény már nem jár 
automatikusan mindenkinek, azaz ténylegesen megszűnt ez a korábban törvény által biztosított 
lehetőség. 
 
Kollár Károly polgármester elmondta, hogy az elhasznált ivóvíz után számított szennyvíz alapján 
a nyári időszakban biztosítandó locsolási kedvezmény a tavalyi évben az önkormányzat és a 
szolgáltató között megkötött megállapodás alapján a számlába automatikusan beépítésre került. 
Kérte a Vízmű képviselőit, hogy egyeztessenek azzal kapcsolatban, hogy az öt hónapra szóló 
megállapodás ebben az évben is érvényben van-e. 
 
Kollár Károly polgármester összefoglalva elmondta, hogy mind a víz-, mind pedig a 
csatornaszolgáltatás az előző éveknek hasonlóan megfelelő színvonalon működött. Megköszönte 
a kölcsönös együttműködést a vízmű szakembereivel, majd ismertette a határozati javaslatot.  
 
Határozati javaslat 
A Képviselő-testület az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. Esztergom-Dorog Vízmű Üzemének Sárisáp 
községben végzett tevékenységéről készített beszámolóját elfogadja.  
 
A testület tagjai az elhangzottakkal, az írásos anyagban foglaltakkal és a határozati javaslattal 
valamennyien egyetértettek és egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással  a Vízmű 
beszámolójának elfogadásáról az alábbi határozatot hozták: 

 
Sárisáp   Község   Önkormányzat  Képviselő-testületének 47/2015. 
(V. 18.) határozata az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. Esztergom-Dorog      
Vízmű      Üzeme      beszámolójának elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. Esztergom-Dorog 
Vízmű Üzemének Sárisáp községben végzett tevékenységéről készített 
beszámolóját elfogadja.  
 

 Határidő:  azonnal        
Felelős:  Kollár Károly 

   polgármester 
 
Botos Tamás az ÉDV Zrt. Esztergom-Dorogi Üzemének vezetője, valamint Rotbauer Zsolt, üzemi 
gazdasági vezető megköszönte a részvételi lehetőséget, a jelenlévők figyelmét, és elhagyták az 
üléstermet. 

 
2./ Beszámoló a Sárisáp Községért Közalapítvány működéséről 
  
 Előadó:  Dr. Vass Rozália         kuratóriumi elnök 
  Rónai-Kun Edit Bernadett könyvelő 
 
Kollár Károly polgármester ismertette a 2. napirendi pontot. Elmondta, hogy a Sárisáp Községért 
Közalapítvány működéséről szóló beszámolót, valamint a 2014. évi pénzügyi beszámolót és a 
közhasznúsági jelentést a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezik. Köszöntötte a Közalapítvány elnökét és könyvelőjét, majd 
felkérte dr. Vass Rozáliát, a Közalapítvány kuratóriumának elnökét, fűzzön rövid szóbeli 
kiegészítést a témához. 
 
Dr. Vass Rozália kuratóriumi elnök szóbeli kiegészítésében elmondta, a kuratórium és a 
Közalapítvány felügyelő bizottsága a most beterjesztett beszámolókat, mérleget, közhasznúsági 



jelentést, könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta, elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolta. 
Elmondta, hogy a Közalapítvány jogosult adomány fogadására.  A kuratórium a jövőben továbbra 
is arra fog törekedni, hogy a Közalapítvány bevétele meghaladja a minimum 1 millió forint 
mértéket, megfeleljen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló  2011. évi CLXXV. törvény 32. §-ában leírt feltételeknek, 
pozitív legyen az év végi eredménye. A 2013. évi beszámolóból látható, hogy több év negatív 
mérlegeredménye után sikerült pozitív eredményt produkálniuk. 
2014. év egyik kiemelt feladata lesz az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően az 
alapító okirat felülvizsgálata, amennyiben szükséges, annak módosítása.    
A közalapítvány működése során arra törekszik, hogy az alapító által megfogalmazott céloknak  
megfelelően végezze tevékenységét.  
Évek óta aktívan, anyagilag támogatta a község mindennapjait, minden évben minimum egy 
pályázatot közzétesz a község honlapján, melyre a község civil szervezetei, oktatási intézményei 
pályázhatnak különböző pályázati céllal. 2014-ban pályázaton nyert támogatást a Tavaszi Túra 
program, a Szent Imre Plébánia Karitász Csoportjának nyári táboroztatása, valamint az óvoda 
Télapó műsora. 
 
Kollár Károly polgármester megköszönte a kiegészítést, majd felkérte a közalapítvány 
könyvelőjét, ismertesse a Közalapítvány 2014. évi mérlegeredményeit, és közhasznúsági 
jelentését. 
 

Rónai-Kun Edit Bernadett, a Közalapítvány könyvelője ismertette a 2014. évi beszámoló főbb 
mérlegadatait. Felsorolta a tárgyi eszközöket, ezek értékcsökkenését. Tájékoztatta a testületet a 
közalapítvány év végi készpénz és folyószámla egyenlegéről.  
Mint ismeretes, 2013. évi mérlegadatok alapján a közalapítvány nem felelt meg a 2011. évi 
CLXXV. törvény 32. §-ában előírt követelményeknek, ezért a közalapítvány közhasznúsági 
minősítése 2014. május 31-étől megszűnt. Ez részben abból adódott, hogy a közalapítvány éves 
bevétele nem haladta meg az egymillió forintot, illetve a két év egybeszámított adózott eredménye 
negatív volt.  
2014. évben a bevétel szintén nem haladta meg ugyan az egymillió forintot, de mivel két év 
egybeszámított eredményét kell figyelembe venni, a közhasznúsági követelménynek megfelelt az 
alapítvány. 
Ezt követően a könyvvizsgálói észrevételezést ismertette, mely szerint ismételten kérik a 
közalapítvány Alapító Okiratának módosítását a 2012. évtől hatályos Civil törvény előírásainak 
megfelelően. A törvényben foglaltak szerint a felülvizsgálat elvégzésének határideje 2016 
márciusa. Vizsgálni kell többek között az Alapító Okiratban megfogalmazott célokat, valamint a 
civil kapcsolatok ápolásával, ezen belül a testvértelepüléssel, illetve más településekkel való 
kapcsolattartás formájának, illetve azok támogatásának a lehetőségeit.   
Felhívták továbbá a figyelmet arra, hogy a 2014. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet 
elektronikusan is közzé kell tenni.  
 
Kollár Károly polgármester a fentiekhez kapcsolódva elmondta, hogy az alapítvány Alapító 
Okirata módosításának előkészítéséhez felveszi a kapcsolatot az önkormányzat ügyvédjével 
lehetőség szerint még a következő hónapban. 
Elmondta továbbá, hogy az alapítvány kuratóriuma 300 ezer Ft összegben a Handlova park 
játszóterére egy bébihinta vásárlásáról és homok alapon történő telepítéséről döntött még 2014 
májusában. Ehhez kapcsolódva ismertette a jelenlévőkkel, hogy az árajánlatok beszerzése során 
lehetőség van kedvezményes gumitégla megvásárlásához a homokágy helyett. Az ezzel 
kapcsolatos egyeztetések és árajánlatok bekérése már megtörtént, mely szerint a hinta vételi ára 
267 ezer Ft, a gumitégla ára 116 ezer Ft, a kivitelezés teljes összege 383 ezer Ft lesz. 
 
Rónai-Kun Edit Bernadett, a Közalapítvány könyvelője a beszámoló kiegészítéséhez 
kapcsolódva javasolta, hogy ismételten fel kellene hívni a lakosság figyelmét a személyi 
jövedelemadó 1%-ának felajánlási lehetőségére. 
 



Dr. Vass Rozália kuratóriumi elnök  megköszönte a javaslatot, a lehetőségek figyelembe 
vételével ezentúl még szélesebb körben fogják tájékoztatni az érdeklődőket ötleteikről, céljaikról.  
Itt utalt arra, hogy a helyi kábeltévében az 1 %-os felajánlási lehetőséget hirdetik, illetve a 
Polgármesteri Hivatalban valamint a Gyógyszertárban is rendelkezésre áll a papír alapú 
rendelkezési nyilatkozat. Meglátása szerint az adófizetők sok esetben nem tudják, hogy a 
rendelkezés ingyenes. 
 
Bercsényi László képviselő véleménye az volt, mivel nagyobb összeggel rendelkezik az 
alapítványi pénztár, célszerű lenne újabb pályázati kiírások megjelentetése. 
 
Kollár Károly polgármester elmondta, hogy vannak az előző évről áthúzódó tételek is. A cél az, 
hogy legyenek bevételek is, ne csak kiadások. Az alapítvány célja nem a pénzszerzés.  
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, Kollár Károly polgármester összefoglalva 
elmondta, hogy a Sárisáp Községért Közalapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott célok 
teljesítésére törekedve végzi munkáját. Erre volt példa az elmúlt évek során többek között a 
fásításban való részvétel, a község szépítése, a környezetvédelemre elköltött pénz. Úgy látja, 
egyre nehezebb megszerezni a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 %-át, mivel a 
községben több egyesület, alapítvány jogosult ennek fogadására, így megoszlanak a felajánlások.  
 
A testület tagjai az írásos anyagban foglaltakat megvitatták, azzal és a szóbeli kiegészítésekkel 
valamennyien egyetértettek, ezért Kollár Károly polgármester ismertette a határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat 
A Képviselő-testület a Sárisáp Községért Közalapítvány 2014. évi beszámolóját és közhasznúsági 
jelentését elfogadja. 
 
 
A képviselők egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a közalapítvány működéséről készült 
beszámoló és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról az alábbi határozatot hozták: 
 

Sárisáp      Község    Önkormányzat   Képviselő-testületének 
48/2015. (V. 18.)  határozata a  Sárisáp Községért Közalapítvány 
2014. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének  
elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület a Sárisáp Községért Közalapítvány 2014. évi 
beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja. 
 
Határidő:   2015. május 31.      
 Sárisáp Községért Közalapítvány értesítésére 
Felelős:  Kollár Károly  
                polgármester 

 
3./  Tájékoztató  „A sárisápi gyermekek jövőjéért” Alapítvány működéséről 
 
 Előadó:  Csicsmann János         kuratóriumi elnök 
 
Kollár Károly polgármester ismertette a 3. napirendi pontot. Elmondta, hogy „A sárisápi 
gyermekek jövőjéért” Alapítvány működéséről szóló tájékoztatót a képviselők a meghívóval együtt 
kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felkérte Csicsmann Jánost, 
az alapítvány kuratóriumának elnökét, fűzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. 
 
Csicsmann János kuratóriumi elnök elmondta, hogy az Alapítvány hagyományosnak mondható 
programokat, rendezvényeket támogat. Felsorolta az elmúlt év jelentősebb kiadásait. Elmondta, az 
elmúlt év során is igyekeztek úgy gazdálkodni, hogy év végére is maradjon az előre nem látható 
eseményekre pénzük. Az Alapítvány működési költsége nem számottevő. Részletesen szólt a 



Tavaszi Túráról, a sport és kulturális programokról, melyeket támogattak. Legvégül szólt a 
személyi jövedelemadó 1%-ának ingadozásáról, mely általában 300 ezer Ft és 450 ezer Ft közötti 
összeg volt. Nem jellemző, hogy az alapítványhoz a személyi jövedelemadó 1%-án felül érkezne 
befizetés. Továbbra is keresik a bevételi lehetőségeket és figyelik a pályázatokat. A kiadások nagy 
részét a kirándulások, táborozások, versenyek költségei teszik ki. Attól tart, hogy csak a 
legalapvetőbb kérelmeket tudja majd a kuratórium támogatni.  
Az alapítvány 2014. márciusától nem rendelkezik közhasznúsági jogállással. A Civil törvényben 
foglaltak alapján az alapítvány Alapító Okiratának átdolgozása folyamatban van. Mivel egy 
speciálisan megfogalmazott okiratról van szó, nehéz feladat a változtatások beépítése. 
 
Kollár Károly polgármester megköszönte a kiegészítést. Elmondta, hogy jó színvonalon, az 
Alapító Okiratban foglalt célkitűzések figyelembe vételével működik az alapítvány. Célszerű lenne 
megjelölni az éves célokat, és ahhoz támogatókat keresni. Biztosan lennének olyanok, akik 
szívesen támogatnák a gyermekek programjait, versenyeit, kirándulásait. 
 
Csicsmann János kuratóriumi elnök elmondta, hogy az alapítvány egyik ilyen célja a „C” 
épületben lévő sportcsarnok mozgatható függönnyel történő elválasztása. 
 
Mivel más hozzászólás nem volt a tájékoztatóhoz, Kollár Károly polgármester ismertette a 
határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat 
A Képviselő-testület „A sárisápi gyermekek jövőjéért” Alapítvány működéséről készített tájékoztatót 
elfogadja. 

  
A testület tagjai az írásos anyagban foglaltakat megvitatták, azzal, valamint a határozati javaslattal  
valamennyien egyetértettek. Egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő 
határozatot hozták: 
 

Sárisáp    Község    Önkormányzat    Képviselő-testületének 
49/2015.  (V. 18.)    határozata    „A    sárisápi       gyermekek 
 jövőjéért”   Alapítvány    tájékoztatójának       elfogadásáról 

  
     A Képviselő-testület „A sárisápi gyermekek jövőjéért”  

Alapítvány működéséről készített tájékoztatót elfogadja. 
  
 Határidő:  azonnal  
 Felelős:  Kollár Károly 
                        polgármester 

 
4./  Egészségügyi szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás módosítása 
 
 Előadó:  Tóthné Putz Erika         jegyző 
 
Kollár Károly polgármester ismertette a 4. napirendi pontot. Elmondta, hogy az egészségügyi 
szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás tervezetét, valamint az ahhoz 
kapcsolódó előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
Felkérte Tóthné Putz Erika jegyzőt, tegyen rövid szóbeli kiegészítést a témához. 
 
Tóthné Putz Erika jegyző összefoglalva elmondta, mint a jelenlévők előtt ismeretes, Sárisáp és 
Annavölgy község önkormányzata úgy döntött, hogy a két település között az egészségügyi 
szolgáltatási feladatok ellátására megkötött megállapodást 2015. június 30-ával közös 
megegyezéssel megszűntetik, mivel Sárisáp teljes közigazgatási területén a  felnőttorvosi körzettel 
azonosan egy védőnői körzet lesz. 



A két község által továbbra is közösen ellátandó gyermekorvosi és fogászati feladatellátáshoz a 
két önkormányzatnak külön megállapodást kell kötnie. A fentiek alapján került összeállításra a 
megállapodás tervezete. 
 
Kollár Károly polgármester megköszönte a kiegészítést. Mivel a testület tagjai részéről kérdés, 
észrevétel nem érkezett, ismertette a határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Annavölgy Község Önkormányzat 
Képviselő-testület 27/2015.(IV.23.) AKÖKT határozatával összhangban a közösen fenntartott 
védőnői körzet 2015. június 30. napjával történő megszüntetéséhez hozzájárul. 
2015. július 1-től kezdődően mindkét önkormányzat önállóan gondoskodik a saját közigazgatási 
területének védőnői ellátásáról, ezáltal Sárisáp község közigazgatási területe egy védőnői 
körzetté alakul.   
A képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a két önkormányzat között jelenleg hatályban 
lévő, egészségügyi szolgáltatási feladatok ellátására kötött megállapodás 2015. június 30. 
napjával, közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön azzal, hogy a gyermekorvosi és 
fogorvosi ellátás tekintetében új, a jelenlegivel azonos tartalmú megállapodás kerül megkötésre 
2015. július 1. napi hatállyal.  
A megállapodás a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal kerül aláírásra. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás valamint a védőnői feladat-
ellátási szerződés aláírására. 
 
A testület tagjai az elhangzottakkal egyetértettek. Egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 
a következő határozatot hozták: 

Sárisáp  Község Önkormányzat Képviselő–testületének  
50/2015. (V. 18.) határozata  az  Annavölgy község 
Önkormányzatával kötött Egészségügyi szolgáltatási feladatok 
ellátására vonatkozó megállapodásról 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Annavölgy 
Község Önkormányzat Képviselő-testület 27/2015.(IV.23.) AKÖKT 
határozatával összhangban a közösen fenntartott védőnői körzet 
2015. június 30. napjával történő megszüntetéséhez hozzájárul. 
 
2015. július 1-től kezdődően mindkét önkormányzat önállóan 
gondoskodik a saját közigazgatási területének védőnői ellátásáról, 
ezáltal Sárisáp község közigazgatási területe egy védőnői körzetté 
alakul.   
 
A képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a két 
önkormányzat között jelenleg hatályban lévő, egészségügyi 
szolgáltatási feladatok ellátására kötött megállapodás 2015. június 30. 
napjával, közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön azzal, hogy 
a gyermekorvosi és fogorvosi ellátás tekintetében új, a jelenlegivel 
azonos tartalmú megállapodás kerül megkötésre 2015. július 1. napi 
hatállyal.  
 
A megállapodás a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal kerül 
aláírásra. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
valamint a védőnői feladat-ellátási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. június 10. 
Felelős:     Kollár Károly 
  polgármester 



   
 
5./  A község közigazgatási területén lévő orvosi körzetek körzethatárainak 

meghatározásáról szóló 3/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
 Előadó:  Tóthné Putz Erika         jegyző 
 
Kollár Károly polgármester ismertette az 5. napirendi pontot. Elmondta, hogy a község 
közigazgatási területén lévő orvosi körzetek körzethatárainak meghatározásáról szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatához készült előterjesztést, a rendelet tervezetét a képviselők 
a meghívóval együtt kézhez kapták, az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
Felkérte Tóthné Putz Erika jegyzőt, fűzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához. 
 
Tóthné Putz Erika jegyző elmondta, hogy a 4. napirend témájához szervesen kapcsolódik a 
rendelet felülvizsgálatának szükségessége. A védőnői körzethatár Sárisáp teljes közigazgatási 
területére történő kiterjesztéséről szóló testületi döntés miatt célszerű a jelenleg hatályos rendelet 
hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása, mivel a védőnői körzet, mint külön körzet 
eddig nem szerepelt a rendeletben.  
Az ehhez készült részletes előterjesztést, valamint a rendelet tervezetét a testület tagjai 
megismerték így annak elfogadását javasolta. 
 
 
Mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, észrevétel nem érkezett az előterjesztéshez, ezért 
Kollár Károly polgármester kérte a testületet, hogy szavazzanak a rendelet tervezetéről. 
 
A képviselők a rendelet tervezetében foglaltakkal valamennyien egyetértettek. Egyhangúlag, 7 
igen, 0 nem és 0 tartózkodással megalkották Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 9/2015. (V.27.) rendeletét a község közigazgatási területén lévő orvosi körzetek 
körzethatárainak meghatározásáról. A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
6./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 
  
  Előadó:  Tóthné Putz Erika         jegyző 
 
Kollár Károly polgármester ismertette az 5. napirendi pontot. Elmondta, hogy a Polgármesteri 
Hivatal 2014. évi munkájáról készült beszámolót a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. 
Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Felkérte Tóthné Putz Erika jegyzőt, fűzzön szóbeli kiegészítést a témához. 

 

 Tóthné Putz Erika jegyző elmondta, hogy az összeállított írásos anyag részletesen ismerteti a 
tárgyi és személyi feltételeket, tájékoztatást ad a hivatalban folyó hatósági és szakmai munkáról, 
statisztikai számadatokat, összehasonlító adatokat tartalmaz, adótételeket sorol fel, tájékoztat a 
hátralékkezelésről, valamint a közigazgatási és államigazgatási munkáról is tájékoztatást ad.  

 A statisztikai adatok többsége előző évi adatokat is tartalmaz összehasonlítás céljából. A hivatal 
munkáját a törvényekben és rendeletekben meghatározott hatáskörök alapján végzi.  

 Utalt arra, hogy a 2013 januárjában megalakult járásokkal a hatósági munka ügyiratforgalma nincs 
arányban az akkori létszámcsökkentéssel. A nemrégiben felújított hivatal berendezése korszerű, 
színvonalas körülményeket biztosít mind az ügyfelek, mind az itt dolgozók számára. Az irodák 
technikailag is jól felszereltek, erre nagy szükség is van, hiszen a kormányhivatal és a hatóságok 
is egyre több esetben kérik az elektronikus ügyintézést. 

  
 Dr. Maradi Attila képviselő a létszámcsökkentéshez kapcsolódóan arról érdeklődött, hogy a 2015 

januárjában megüresedett álláshelyre pályáztatással lehetne-e alkalmazni dolgozót. 
 

Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs tájékoztatásul elmondta, hogy a jelenlegi törvényi 
előírások szerint a központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak az 



általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán 
felszabaduló létszám miatti, 2014. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez 
kapcsolódó 2014. és 2015. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. 
A támogatás feltétele, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg 
az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 
öt évig nem állítható vissza. Támogatásra csak az az önkormányzat jogosult, amely saját forrásból 
a jogszabályban meghatározott juttatásokat nem képes teljesíteni, a pályázat benyújtása három 
ütemben történik. 
 
Kollár Károly polgármester az elhangzottakhoz hozzáfűzte, hogy ez év márciusától több 
szociális feladat hatásköre került át a járási hivatalhoz, és előreláthatóan júliustól újabbakat kell 
átadni. Javasolta, hogy ezek ismeretében térjen vissza a téma tárgyalására a testület. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Művelődési Házban az egyik takarítónő május 31. napjával 
felmondott. Az intézményt július hónapban be lehetne zárni. 
 
Bercsényi László képviselő meglátása szerint nagyobb rendezvények esetén az egy fő 
takarítónő kevés lehet, szükség esetén megbízási szerződéssel, határozott időre akár nyugdíjas 
személyt is lehet foglalkoztatni. 
 
Kollár Károly polgármester összefoglalva elmondta, hogy a beszámoló átfogó képet adott a 
hivatal munkájáról, a gazdálkodásról.   
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait van-e hozzászólásuk az írásos anyaghoz, illetve a szóbeli 
kiegészítéshez. 

 

Mivel a testületi tagoknak kérdése, hozzászólása nem volt, az írásos anyagban foglaltakkal és a 
szóbeli kiegészítéssel egyetértettek, Kollár Károly polgármester ismertette a határozati 
javaslatot. 
 
Határozati javaslat   
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testület a hivatal munkáját jónak értékeli, az ott dolgozó köztisztviselők szakmai 
munkájának magas színvonalát elismeri. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Polgármesteri Hivatal 2014. évi 
munkájáról készült beszámoló elfogadásáról a következő határozatot hozták: 
 

Sárisáp      Község     Önkormányzat    Képviselő-testületének 
51/2015. (V. 18.)  határozata  a Polgármesteri Hivatal 2014. évi 
munkájáról készült beszámoló elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 
készült beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testület a hivatal munkáját jónak értékeli, az ott dolgozó 
köztisztviselők szakmai munkájának magas színvonalát elismeri. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Kollár Károly 
          polgármester 

 
 
7./  Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 
  
 Előadó:  Kollár Károly polgármester 
 
Kollár Károly 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. 
 
Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem volt a jelentéshez, Kollár Károly 
polgármester ismertette a határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 27-ei testületi ülésen elfogadott 
és a következő testületi ülésig, 2015. május 18-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést elfogadja.  
 
A képviselők az elhangzottakkal valamennyien egyetértettek és egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással a következő határozatot hozták: 
 
 

Sárisáp     Község      Önkormányzat     Képviselő – testületének 
52/2015. (V. 18.)   határozata  a lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentés elfogadásáról 
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 27-ei 
testületi ülésen elfogadott és következő testületi ülésig, 2015. május 18-ig 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.  
 
Az elfogadott jelentés jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Kollár Károly 
               polgármester 

 
 
8./  Egyebek 
 

 Motoros Egyesület kérelme 
 
Kollár Károly polgármester ismertette a sárisápi Spetsnaz Motoros Baráti Kör képviseletében 
Borsos József Sárisáp, Fő u. 153. szám alatti lakos részéről benyújtott kérelmet, mely a 912/2015. 
számú ügyirat. Nevezett azzal a kéréssel fordult a testület felé, hogy az önkormányzat által 
fenntartott Művelődési Ház udvarának büfé felőli oldalát 2015. június 27-én délután két órától este 
9 óráig biztosítsa az egyesület részére baráti motoros találkozó megrendezéséhez. A rendezvény 
jellege: községi motorosok és baráti körének kötetlen találkozója. Az összejövetel bárki számára 
díjtalanul látogatható, melyen régi és modernkori motor típusai is bemutatásra kerülnek majd. A 
látogatók létszámát a szervezők maximum száz-százötven főre becsülik. 
Javasolta a testületnek a rendezvényhez a terület engedélyezését. Ismertette a határozati 
javaslatot.  
 
Határozati javaslat: 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sárisápi Spetsnaz Motoros Baráti Kör részére 
2015. június 27-én 14 órától 19 óráig az önkormányzat működtetésében lévő Művelődési Ház 
udvarának büfé felőli területét motoros találkozó lebonyolításához biztosítja. 
 
A képviselők az elhangzottakkal valamennyien egyetértettek és egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással a következő határozatot hozták: 
 



Sárisáp Község    Önkormányzat     Képviselő – testületének 
53/2015. (V. 18.)   határozata  motoros találkozó részére 
önkormányzati terület biztosításáról 
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sárisápi Spetsnaz 
Motoros Baráti Kör részére 2015. június 27-én 14 órától 19 óráig az 
önkormányzat működtetésében lévő Művelődési Ház udvarának büfé 
felőli területét motoros találkozó lebonyolításához biztosítja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Kollár Károly 
               polgármester 

 
 

 Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban 
 
Kollár Károly polgármester ismertette a képviselőkkel, hogy előzetes egyeztetéseket követően a 
Polgármesteri Hivatal július 20-tól július 31-ig, valamint december 23-tól december 31-ig igazgatási 
szünetet tart. A döntéshozatalhoz készült előterjesztést a testület tagjai a meghívóval együtt  
kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Ismertette a határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 
1./ Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 20. napjától 2015. július 

31. napjáig, valamint 2015. december 23. napjától 2015. december 31. napjáig igazgatási szünetet 

rendel el a Polgármesteri Hivatalban. A nyári igazgatási szünetet követő első munkanap 2015. 

augusztus 3-a. A téli igazgatási szünetet követő első munkanap 2015. január 4-e. 

2./ Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az igazgatási szünettel 

kapcsolatos ügyeleti rendszer megszervezésére és a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Sárisáp Község   Önkormányzata     Képviselő – testületének 
54/2015. (V.18.) önkormányzati határozata igazgatási szünet 
elrendeléséről 

 
1./ Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. 

július 20. napjától 2015. július 31. napjáig, valamint 2015. december 

23. napjától 2015. december 31. napjáig igazgatási szünetet rendel el 

a Polgármesteri Hivatalban. A nyári igazgatási szünetet követő első 

munkanap 2015. augusztus 3-a. A téli igazgatási szünetet követő 

első munkanap 2015. január 4-e. 

 
2./ Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt az igazgatási szünettel kapcsolatos ügyeleti rendszer 

megszervezésére és a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Tóthné Putz Erika  
  jegyző 
 

 
 Óvodavezető választáshoz Előkészítő Bizottság létrehozása 

 
Kollár Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzati fenntartású Sári 
Óvoda magasabb vezetői beosztásra kiírt óvodavezető választásának előkészítése során a 



pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a 
beöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságnak kell meghallgatni.  
A bizottságnak nem lehet tagja a polgármester, mivel az óvodavezető felé ő gyakorolja a 
munkáltatói jogkört. Javasolta, hogy a bizottság tagjaiba a képviselő-testület 6 tagját jelöljék. 
 
Ismertette a határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Sári Óvoda 
óvodavezető választásának előkészítéséhez létrehozandó bizottság tagjainak a képviselő-testület 
hat tagját jelöli ki a következők szerint: 
 
Keszthelyi Róbert   alpolgármester,  
Bercsényi László   képviselő, 
Huberné Kisgyőri Katalin képviselő, 
dr. Maradi Attila  képviselő, 
Ligetiné Vass Éva   képviselő, 
Szekeres Tibor  képviselő. 
 
A képviselők az elhangzottakkal valamennyien egyetértettek és egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással a következő határozatot hozták: 

 
Sárisáp Község   Önkormányzata     Képviselő – testületének 55/2015. 
(V.18.) önkormányzati határozata óvodavezetői álláshelyre jelentkező 
pályázók meghallgatásához bizottság kijelöléséről 
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a  
Sárisápi Sári Óvodavezetői  állás betöltésére meghirdetett pályázatra 
beérkező pályázók meghallgatására bizottságot hoz létre.   
A bizottság tagjai:  
Keszthelyi Róbert    képviselő,  
Bercsényi László   képviselő, 
Huberné Kisgyőri Katalin képviselő, 
dr. Maradi Attila   képviselő, 
Ligetiné Vass Éva   képviselő, 
Szekeres Tibor   képviselő. 
 
A képviselő-testület megbízza a bizottságot, hogy a pályázati határidőt 
követően a pályázókat hallgassa meg, majd a bizottság a meghallgatás 
alapján kialakított véleményét – a döntés segítése céljából – foglalja írásba 
és terjessze a képviselőtestület elé.  A bizottság működése a bizottság 
írásos véleménye Képviselő-testület elé terjesztés céljából tartott testületi 
ülés (sikeres pályázat és óvodavezetői megbízással végződő Képviselő-
testületi döntés esetén) bezárásáig tart.  
 
A bizottság összehívásáról és adminisztrálásáról a jegyző gondoskodik.  
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Kollár Károly  
 polgármester  

 
  

 Önkormányzati lakás értékesítéséről szóló határozat módosítása 
 
Kollár Károly polgármester ismertette dr. Pásztor Tibor Sárisáp, Bartók Béla utca 10. szám alatti 
önkormányzati lakás vásárlásáról szóló döntésben foglaltak módosításához benyújtott kérelmét, 



mely szerint nevezett azzal a kéréssel fordul a testület felé, hogy a részére értékesítendő lakás 
vételárának kiegyenlítési határidejét hosszabbítsa meg 2015. augusztus 31-ig, mivel ekkor fog 
rendelkezni a teljes vételárral.  
Javasolta a kérelemben foglaltak teljesítését, valamint a korábbi határidő módosításról szóló 
határozat visszavonását. 
Ismertette a határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Pásztor Tibor részére történő szolgálati 
lakás értékesítéséről szóló 126/2014. (X.3.) határozatát a következők szerint módosítja: 
A vételár kiegyenlítésének határideje 2015. augusztus 31. 
A Képviselő-testület a fenti határozatban szereplő vételár kiegyenlítési határidejének 
módosításáról szóló 178/2014. (XII.19.) számú határozatát visszavonja.  

 
A képviselők az elhangzottakkal valamennyien egyetértettek és egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással a következő határozatot hozták: 
 

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő–testületének                               
56/2015. (V.18.) határozata a Sárisáp, Bartók Béla utca 10. szám 
alatti önkormányhati lakás vételárának kiegyenlítésével 
kapcsolatban    

 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Pásztor Tibor 
részére történő szolgálati lakás értékesítéséről szóló 126/2014. (X.3.) 
határozatát a következők szerint módosítja: 
A vételár kiegyenlítésének határideje 2015. augusztus 31. 
 
A Képviselő-testület a fenti határozatban szereplő vételár kiegyenlítési 
határidejének módosításáról szóló 178/2014. (XII.19.) számú 
határozatát visszavonja.  
 
  
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Kollár Károly  

 polgármester   
 
A döntéshozatalokat követően Kollár Károly polgármester az alábbiakról tájékoztatta a testület 
tagjait: 

 A teljesség igénye nélkül főbb vonalakban ismertette a falunap programjait: A lovas kocsis 
felvonulás után kb. félórás motoros bemutató lesz Török János sárisápi lakos vezetésével. 
Drága Bálint részéről régi képekből összeállított kiállítás megnyitására kerül sor a 
Művelődési Házban. A főnapon Szalai Tamás és zenekara szolgáltatja a zenét, 
sztárvendég Oláh Gergő lesz. A bográcspartin a Defekt duó szórakoztatja a résztvevőket. 
Ezen a napon tervben van egy úgynevezett Mozgó Planetárium kitelepülése is, egy kb. 6x8 
méteres kupolában 26-28 fő részére 30 perces műsort adnak. Tervezett helyszíne az 
inkubátorház parkolója lenne. Egész napos (10 előadás) összege 160 ezer Ft, félnapos 
program összege (5 előadással) 101.60 Ft. A harmadik napon a győri ETO öregfiúk 
csapatát látják majd vendégül, valamint a testvértelepülés, Handlova város és a 
környékbeli települések fiatal focicsapatait. 

 
 Ezt követően összefoglalta a falubejárás során felmért, elvégzendő feladatokat: 

 
Epöli utca felé vezető útszakasz kátyúzása,  
játszóterek felmérése, karbantartása,  
Móricz Zsigmond utcai árkok megerősítése, javítása,  
Csaposkút utcában lévő árok megerősítése,  
Forráskút közben lévő árok megerősítése,  



Csaposkút utcában kátyúzás, járdaszakasz javítása,  
Pincesor utca csatornafedél kiigazítása,  
temető teljes bekerítésének lehetősége,  
Gyár közben közvilágítási lámpatest telepítésének lehetősége,  
Köztársaság utca 13. környékén betonárok javítása, újraépítése,  
újtelepi buszmegállóban pad elhelyezésének lehetősége,  
benzinkút melletti buszmegállóban lévő eltört pad cseréje,  
faluközpontban lévő buszmegállók megújítási lehetősége, 
Köztársaság utca elején áteresz tisztítása, 
Zrínyi utca szilárd burkolattal történő ellátása, 
futballpálya felé vezető útszakasz burkolásának lehetősége,  
Árpád utca 11. szám előtt kátyúk kijavítása. 
 
Az elhangzottakat azzal egészítette ki, hogy a felmért munkálatok közül a Csaposkút 
utcában lévő árok nem javítható, árajánlat kérése már folyamatban van. A Forráskút 
közben lévő árok megerősítése az első részen kész, hátsó része pedig lefedésre került. 
Csaposkút utcában a kátyúzás kész, a járda javítására pályázati forrás lehetőségében 
visszatér az önkormányzat. A Pincesor utcai javítás elkészült. 
A fennmaradó munkálatok elvégzése folyamatban van, illetve szükség szerint az árajánlat 
bekérése tart. 

 
A tájékoztatásokat követően Kollár Károly polgármester megkérdezte a jelenlévőket, van-e 
valakinek közérdekű bejelentése vagy kérdése. 
 
Szekeres Tibor képviselő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2015. június 14-én kerül sor a 
Máriahalmi Hagyományőrző Napok megrendezésére, melyen a Sárisápi Szlovák Pávakör is 
szerepelni fog. A rendezvényre meghívta a képviselő-testület tagjait is. Kérése az volt, hogy az 
önkormányzat megfelelő fórumokon propagálja ezt a programot. 
 
Huberné Kisgyőri Katalin képviselő a felújított patakhíd átadásának időpontja felől érdeklődött.  
 
Kollár Károly polgármester elmondta, hogy június 17-én kerül sor a híd melletti emlékkő 
visszahelyezésére.  
 
Keszthelyi Róbert alpolgármester arról érdeklődött, hogy a volt kaolinbánya területére folynak-e 
még hulladékszállítások. 
 
Kollár Károly polgármester elmondta, hogy az esetleges beszállításokról személy szerint mindig 
értesítik őt a beszállítók. Az elmúlt időszak alatt nem jelezte senki a szállításokat.  
 
A tájékoztatók végén Kollár Károly polgármester a szomszéd község, Annavölgy területén lévő 
Holofon Kft. üzemeltetésével kapcsolatban érkezett lakossági jelzés ügyéhez kapcsolódva 
elmondta, hogy egyeztetés céljából felvette a cég vezetőjével a kapcsolatot. A cégvezető elmondta, 
hogy lakossági igény esetén bármikor rendelkezésre állnak lakossági fórumon keresztül is 
tájékoztatni az érdeklődőket az ügyben történt intézkedésekről. 
 
Mivel a jelenlévők részéről más közérdekű kérdés, bejelentés, illetve egyéb kérdés, hozzászólás 
nem volt, Kollár Károly 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 polgármester ismertette a képviselő-testület 2015. április 27-i zárt 
ülésén egyhangú 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással  hozott határozatát, mely a következő:  

 
Sárisáp     Község      Önkormányzat    Képviselő - testületének 
57/2015. (V. 18.)   határozata  az átruházott határkörben hozott 
határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról  
 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 
18-ai 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 
               polgármester 

 

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

 
 

 
K.m.f. 

 
 

Kollár Károly                                                  Tóthné Putz Erika 
                            polgármester                                                            jegyző 

 
 

 


