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Az ülés megnyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Mrázik Sándor és Pleizer Lajos 
képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Ma azért kell ülést taratani, mert 
a május 14-i testületi ülés nem volt határozatképes. Megkérdezte, hogy az ismertetett 
napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata? 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni a 
gyógyszertárral kapcsolatban. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni 
közterület használattal kapcsolatban. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy kérdése lenne a lovasnappal kapcsolatban. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontokat az 
elhangzottakkal kiegészítve. 
 
A képviselő-testület 8 igennel egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Beszámoló az egészségügyi alapellátásban, szociális ellátásban végzett munkáról. 
 
2./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló komplex beszámoló. 
 
3./ Sárbogárdi Rendőrkapitányság, Polgárőrség tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről. 
 
4./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
5./ Alapító okiratok módosítása. 
 
6./ Közbeszerzési terv módosítása. 
 
7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről. 
 
8./ Egyebek. 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Gábor József és 
Pribék Ferenc képviselő-testületi tagokat javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 8 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Végh László képviselő 17 óra 15 perckor megérkezett. 
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1. 
Beszámoló az egészségügyi alapellátásban, szociális ellátásban végzett munkáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy május 14-én Dr. Koroknai Géza, 
Dr. Niczky Gabriella, az ügyelet vezetője, Szarka Mihályné védőnő, a „Jobb Otthon” 
Alapítvány képviselői is jelen voltak, és válaszoltak a beszámolóikkal kapcsolatban felmerült 
kérdésekre. A Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolókat. Átadta a szót a bizottság 
elnökének. 
 
Takács Istvánné a Szociális Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a „Jobb Otthon” Alapítvány 
beszámolójában nem kapott elég hangsúlyt a tavalyi év I. félévében történt helyettesítések 
kapcsán előforduló hiányosságok. Ezzel a kifogással egyetértett az alapítvány. Dr. Koroknai 
Géza háziorvos beszámolójával kapcsolatban felmerült, hogy miért nem kapnak a betegek 
útiköltség térítést. Május 14-én Dr. Koroknai Géza elmondta, hogy minden esetben ad 
útiköltség papírt, amikor kérik és neki van jogosultsága kiállítani. Hitelezett menetjegyet ad, 
amire nem kell fizetni, ha a betegnek közgyógyellátása van, vagy kúraszerű kezelésre jár. 
Mindig az állítja ki az útiköltség papírt, aki a beteget utalja. Ha nem kér a beteg útiköltség 
papírt, akkor nem ad. Megkérdezi mindig, hogy kérnek-e útiköltség papírt, de gyakran nem 
kérik, mert utána kell járni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Dr. Niczky Gabriella hozzátette az 
útiköltség papírhoz, hogyha szakellátás hívta be a beteget, akkor ott kell kérni. Koroknai 
doktor úr elmondta, hogy általában nem kéri a beteg, azért nem adnak útiköltség papírt. 
Rákérdeztek a nem kötelező védőoltások esetén a térítési díjra. Azt válaszolta a doktor úr, 
hogy a törvény szerint az oltóanyag áráig elméletileg lehet kérni oltási díjat. Beszélt a tiszti 
főorvossal erről, és ez valóban így van, viszont Székesfehérváron ezt helyi rendeltben 
szabályozták, és az orvos a nem kötelező védőoltások beadásáért 2000 Ft-ot kérhet. 1000 Ft 
az orvos részére kerül kifizetésre, és a másik 1000 Ft-ból az orvosi rendelőnek valamilyen 
eszközt vásárolnak, amit átadnak. A Koroknai doktor úrék 1000 Ft-ot szoktak kérni.  
Dr. Niczky Gabriella elmondta, hogy a környékbeli településeken nem kérnek az orvosok 
térítési díjat a nem kötelező védőoltásokért. 
 
Takács Istvánné a Szociális Bizottság elnöke: Elmondta, hogy Dr. Niczky Gabriella 
tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az óradíjemelést elindító orvos, annak ellenére, hogy 
megemelték 1800 Ft-ra az óradíjat, nem ügyel azóta sem. Niczky doktornő sajnálta, hogy 
félrevezetésnek lettek az áldozatai. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az óradíjemelést elindító orvossal 
perben van az ügyelet. A háziorvosoknak kötelező lenne ügyelni. Niczky doktornő elmondta, 
hogy sok betegnek nincs meg a Taj kártyája, és az ügyelet rendelkezésére sem áll a Taj szám. 
Néha megtévesztik az ügyeletes orvost, pl. a közgyógy igazolvánnyal, a település egyes 
területén. Ez ügyben legfeljebb állásfoglalást tudnak kérni, vagy megkeresik a Koroknai 
doktor urat, hogy adja át ezeket az adatokat az ügyeletnek. A Szociális Bizottság a László 
doktornőtől kérte a 2008. évi statisztikai jelentést. A többi beszámolót pedig elfogadásra 
javasolta. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a doktornő megküldte a statisztikát, ha igénylik a 
képviselők, akkor lemásolják. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nagy változás nincs a 
beszámolókban az előző évekhez képest. Megkérdezte, hogy a testület meg szeretné-e 
hallgatni a László doktornőt, mert ő nem ért rá május 14-én. Szarka Mihályné védőnő tavaly 
mindkét körzetet ellátta majdnem egész évben, és az új védőnőnek a betanításában jelentős 
szerepe van. A határozatba mindenképpen köszönjék meg a védőnő tavalyi évi munkáját.  
Az orvosok munkáját is megköszönhetik. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy köszönjék meg az orvosoknak is a tavalyi évi 
munkájukat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a háziorvosok, az ügyelet, a 
védőnő beszámolóját az egészségügyi alapellátásban végzett munkáról, és megköszönik a 
tavalyi évi munkájukat. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 9 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

71/2009 (V. 18.) számú 
 

Ha t á r o z a t a 
 

Háziorvosok beszámolójáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

háziorvosok és a Központi Orvosi Ügyelet, védőnői szolgálat egészségügyi 
alapellátásban 2008. évben végzett munkájukról szóló szakmai beszámolókat. 

 Megköszönik a háziorvosok, védőnő munkáját. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 

 
„Jobb Otthon” Alapítvány beszámolója a szociális ellátásban végzett munkáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 2008. év nagy részében nem látta 
el a feladatát az alapítvány. A Regionális Gyámhivatal ellenőrizte az alapítvány 
tevékenységét, és ők is úgy látják, hogy a Sárosdon eltöltött idő kevés. Javasolta azzal 
elfogadni a beszámolót, hogy a 2008. évihez hasonló hiányosságokat küszöböljék ki, és kérik, 
hogy ebben az évben magasabb óraszámban legyen jelen a családsegítő szolgálat. 
Megkérdezte, hogy a szociális területen végzett munkáról szóló beszámolóval kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazás a beszámolóról. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
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egyhangúlag 9 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

72/2009 (V. 18.) számú 
 

Ha t á r o z a t a 
 

Szociális munkáról szóló beszámolóról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jobb 

Otthon” Alapítvány beszámolóját a szociális munkáról. Kérik a tavalyi 
hiányosságok megszüntetését, valamint azt, hogy hetente magasabb 
óraszámban lássák el Sárosdon a feladataikat. 

  
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az alapítvány tájékoztatta a 
jelenlévőket május 14-én elmondta, hogy az ÖNO-t át kell vinni Seregélyesre. Előfordul, 
hogy senki nincs ott, vagy csak ebédelni. Ezért nem érdemes fenntartani egy épületet és egy 
alkalmazottat foglalkoztatni. Bízik benne, hogy ebben hamarosan dönt az alapítvány, és akkor 
azt az épületet ki lehet jelölni értékesítésre és a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot át 
lehet tenni a volt TSz irodához.  
 
 

2. 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló komplex beszámoló 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a komplex beszámolót a jegyző 
készíti úgy, hogy a védőnőtől és a gyermekjóléti szolgálattól is kér kiegészítést. A jegyző úr 
beszámolójáról május14-én nem esett szó, de a Szociális Bizottság megtárgyalta. 
 
Takács Istvánné a Szociális Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a beszámolóban ne az 
szerepeljen, hogy az 5 M Ft-ot az önkormányzat fizeti, nehogy esetleg félreértés legyen, 
hanem az szerepeljen, hogy a normatívából. Voltak olyan tárgyalásaik, ahol a gyerekkel és a 
szülővel beszéltek, és nem védelembe vétel lett a végeredmény, hanem orvosi kezelésre való 
utalás. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy május 14-én kérték az alapítványt, 
hogy egyeztessenek az esetmegbeszélések időpontjáról, mert így nem mindig tudnak részt 
venni rajta. A gyámhivatali vizsgálatnál kérték, hogy a hivatal küldje meg az alapítványnak a 
bűnmegelőzési koncepciót. Ennek az elküldése megtörtént.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy jelentősen csökkent a védelembe vettek száma.  
Ez elvárás is volt a gyámhivatal részéről. Továbbra is azt gondolja, hogy ettől még nem 
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kevesebb a probléma. Látszólag ugyanolyan a beszámoló mint a tavalyi, de a gyámhivatal 
nagyon részletes szempontrendszert küldött, és a beszámoló pontról-pontra az alapján készült. 
A civil szervezeteknél kimaradt a Suli Alapítvány. A Polgárőrségnek nincs szervezett 
kapcsolata az ifjúsággal, azért nem került beírásra. 
 
Telek László képviselő megérkezett. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy egészítsék ki a beszámolót azzal, 
hogy a Tűzoltó Egyesületnek gyerekcsapata is van. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a gyámhivatal is leírta az alapítvány vizsgálatában, 
hogy a helyettes szülői hálózatot nem tudják biztosítani. Olyan nevelőszülőket kellene találni, 
akik alkalmasak erre, és az anyagi oldalát is meg kellene vizsgálni. Általában mindig van 
olyan családtag, aki befogadja a gyereket probléma esetén, vagy ha olyan a családi helyzet, 
akkor ki kell emelni a gyereket úgy is a környezetből. Nem feltétlenül életszerű a helyettes 
szülői hálózat egy ekkora településen. A testület később gondolkodhat rajta, hogy akar-e 
ebben lépni. Az alapítvány folyamatosan érdeklődik ezzel kapcsolatban. 
 
Takács Istvánné a Szociális Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság kéri a beszámoló 
kiegészítését azzal, hogy az óvodai csoportszobák kulturáltak, esztétikusak.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. szavazásra tette fel a beszámolót 
azzal a kiegészítéssel, hogy a civil szervezeteknél egészítsék ki, hogy a Tűzoltó Egyesületnek 
van gyerekcsapata, és van Suli Alapítvány, és az óvodai csoportszobák kulturáltak, 
esztétikusak. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

73/2009 (V. 18.) számú 
 

H a t  ár o z a t a 
 

A 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a  

2008. év átfogó értékelését a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról. 
A beszámolót kiegészítik azzal, hogy a Tűzoltó Egyesületnek van 
gyerekcsapata, és működik a Sárosdi Suli Alapítvány, és az óvodai 
csoportszobák kulturáltak, esztétikusak. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
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3. 

Sárbogárdi Rendőrkapitányság, Polgárőrség tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy május 14-én itt volt a helyi KMB, a 
rendőrkapitány és az új osztályvezető asszony. Örülnek annak, hogy ilyen gyakran látnak 
mostanában rendőrt Sárosdon, és örülnének, ha hosszú távon így lenne. A rendőrkapitány 
elmondta, hogy amíg kapják a fedezetet a többletmunkára, addig itt lesznek. Márciusban a 
kisebbség körében történt hisztéria öngerjesztés volt, a többi településen nem volt jellemző. A 
statisztikai adatokról el lehet mondani, hogy mindig nagyon jók és javult a helyzet. A 
rendőrkapitányság megküldte az első negyedévre vonatkozó, a 15 települést érintő adatokat. 
A polgárőrökkel jó a rendőrkapitányság kapcsolata. 
 
Kovács Tibor Orbán a Polgárőr Egyesület elnöke: Elmondta, hogy a Polgárőrség 
beszámolóját szeretné kiegészíteni azzal, hogy megköszönik az önkormányzat támogatását.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, sajnálja, hogy a Polgárőrség 
alakulásakor volt nagy lelkesedésből kevés maradt. 
 
Kovács Tibor Orbán a Polgárőr Egyesület elnöke: Elmondta, hogy jelenleg mintegy 21-22 
aktív tagja van az egyesületnek.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a tájékoztatókkal kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
rendőrkapitányság és a Polgárőrség tájékoztatóját, és köszönik az aktív részvételüket és kérik, 
hogy ebben az évben is aktívan figyeljék a község közbiztonságát.  
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

74/2009 (V. 18.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Rendőrség, Polgárőrség beszámolójáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Rendőrség és a Polgárőrség 2008. évi munkájáról szóló beszámolóját, és 
megköszönik aktív munkájukat. Kérjük, hogy ebben az évben is aktívan 
figyeljék a község közbiztonságát. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
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4. 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a tornaterem műszaki ellenőrzésére 
vonatkozó szerződés még nincs aláírva. Vártak az eredményhirdetésre. Ma értesítette a 
pályázatíró cég arról, hogy eredményes lett a pályázat. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte az 58/2009 (IV. 16.) számú 
határozattal kapcsolatban, hogy a Vasút utca nem kap még valami más burkolatot? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem, arról döntöttek, hogy mart 
aszfaltot kap az utca.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta a 60/2009 (IV. 16.) számú határozattal kapcsolatban, hogy 
közben a megállapodás elkészült, amit megkaptak a képviselők. Időközben a tulajdonjogi 
bejegyzés is megtörtént. A megállapodás tervezetet a horgászegyesület elnöke is megkapta, 
kisebb változtatást kért, a módosított tervezetet most kapták meg a képviselők. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a vagyonbiztosítási szerződés nem 
lett aláírva, csak a biztosítási ajánlat, de az első részletet megküldték. A sportöltöző 
felújítására beadott pályázatnak május 25-én, az óvodai felújításra beadott pályázatnak május 
20-án, a Jövővár pályázatnak pedig június elején lesz az eredményhirdetése. Megkérdezte, 
hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a jelentést. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
az alábbi döntést hozta:  
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

75/2009 (V. 18.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A lejárt határidejű határozatokról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  

 
 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: azonnal  
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5. 
Alapító okiratok módosítása 

 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy elég részletesen leírta az előterjesztésben, hogy 
miért kell a módosítás. A Művelődési Ház és a Könyvtár a jogszabályoknak nem felelnek 
meg mint önálló intézmény, ezért az a javaslata, hogy kerüljenek be szakfeladatként a hivatal 
alapító okiratába. A két intézmény szakmai önállósága továbbra is megmarad, külön lehet 
nekik tervezni a költségvetésben. A jelenleg érvényes szakfeladatszámok december 31-ig 
érvényesek, de már az újat is el kell fogadni. Előzetesen megnézte a kincstár az alapító 
okiratot, és egy kiegészítést és két kisebb módosítást javasoltak. A szakágazati besorolás 
visszakerülne a jelenlegi okiratba is. A 8. pontban át kell írni a felügyeleti szervet irányító 
szervre. A 10. pontban pedig nem működési területet, hanem illetékességi területet javasolnak 
beírni. A két megszüntető okiratot is a módosítással együtt el kell fogadni. Az idén még 
biztos, hogy kell módosítani az alapító okiratot. Egységes nyilvántartó rendszert szeretnének 
létrehozni, és ezért van ez a szigorú szabályozás. Nem folytat vállalkozói tevékenységet az 
önkormányzat, de ha később ez változik, akkor a %-os arányát is meg kell határozni.  
A hivatal neve Sárosd Nagyközség Polgármesteri Hivatala lenne, az Önkormányzat kimarad.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel az elhangzott 
kiegészítésekkel az alapító okiratot. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

76/2009 (V. 18.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról  
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
jóváhagyja Sárosd Nagyközség Polgármesteri Hivatala alapító okiratát, az 
írásos előterjesztés és kiegészítés alapján. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: 2009. június 30. 
 

(Az alapító okirat teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester Szavazásra tette fel a könyvtár alapító okiratának 
megszüntetését. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
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egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

77/2009 (V. 18.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Könyvtár alapító okiratának megszüntetéséről 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megszünteti a 
Nagyközségi Könyvtár alapító okiratát. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2009. június 30. 
 

(A megszüntető okirat teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester Szavazásra tette fel a Művelődési Ház alapító 
okiratának megszüntetését. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

78/2009 (V. 18.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Művelődési Ház alapító okiratának megszüntetéséről 
 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megszünteti a 
Művelődési Ház alapító okiratát. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2009. június 30. 
 
 

(A megszüntető okirat teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
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6. 
Közbeszerzési terv módosítása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az óvoda épületének felújításával 
ki kellene egészíteni a közbeszerzési tervet. Március 31-én kiküldésre került az egyszerű 
közbeszerzési eljárás. Feltételesen lett meghirdetve, ha a pályázatnál pozitív lesz a döntés, 
akkor hirdetnek eredményt. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a közbeszerzési terv módosítását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

79/2009 (V. 18.) számú 
 

H a t  ár o z a t a 
 

Közbeszerzési tervről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét, az előterjesztés szerint. 
 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: folyamatos 

 
(A Közbeszerzési Terv a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 
 

7. 
Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről 

 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a tornatermi pályázat sikeres volt. a 
műszaki ellenőrt is megrendelhetik és az önerőhöz a hitelt is. A tervellenőri munkák 
megtörténtek. Az építész és a villamossági részben nem kellett módosításokat végezni, a 
statikus írt elő módosítást, illetve a gépészeti résznél volt néhány észrevétel, amivel a 
költségvetést ki kellett egészíteni. Csütörtök a pályázatok beadási határideje. Két 
székesfehérvári, egy szombathelyi és egy sárbogárdi cég vette meg a pályázati anyagot. Erről 
a közbeszerzési eljárásról a döntés testületi hatáskörbe tartozik, és június 4-én kellene testületi 
ülést tartani.  
Az óvodai felújításra a közbeszerzési eljárást feltételesen hirdették meg, viszont hogy ne 
kelljen még egy testületi ülést tartani, hogy június 29-én tudjanak eredményt hirdetni, ezért 
most kellene dönteni. Két érvényes pályázat érkezett. Az egyik a dunaújvárosi Dunabau 777 
Kft., a másik a sárbogárdi Fodor és Molnár Kft. részéről. Úgy lett kiírva az eljárás, hogy a 
legalacsonyabb összegű pályázat nyer. A Dunabau 777 Kft. ajánlat nettő 21.398.300 Ft, a 
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Fodor és Molnár Kft. ajánlata pedig nettó 28.257.145 Ft. hiánypótlás a Dunabau 777 Kft. 
esetében volt, amit beadtak. Náluk volt számítási hiba, 500 Ft-tal több a végösszeg. Mindkettő 
pályázat érvényes. Sikeres pályázat esetén a támogatás 20 M Ft, és 5 M Ft az önrész. Nagyon 
jó lenne, ha a Jövővár pályázaton kapnának anyagot a felújításhoz. A Dunabau 777 Kft. 1999-
ben, amikor az iskola beázott, ott végeztek munkákat, illetve a belvízkor több lakásnál 
végeztek felújítást. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogy mikor kezdenék a felújítást? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy az óvodai év végén, június közepén 
kezdődhetne a munka, és augusztus 20-ig be kellene fejezni. Úgy kell dönteni, hogy 
amennyiben a pályázat eredményes lesz, abban az esetben melyik céget bízzák meg. 
Javasolta, hogy amennyiben az ÖTM-hez beadott pályázat eredményes lesz, az óvoda 
felújítására nyertesként a Dunabau 777 Kft-t hirdetik ki, és amennyiben a nyertes ezt nem 
tudja vagy nem fogadja el, akkor a második legkedvezőbb ajánlat lesz a nyertes.  
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

80/2009 (V. 18.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Óvoda felújításának kivitelezőjéről 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete feltételes 
egyszerű közbeszerzési eljárás alapján a Napraforgó Tagóvoda felújításának 
kivitelezői munkáira a Dunabau 777 Kft ajánlatát fogadja el, nettó 
21.398.300.,-Ft vállalási összegért. Felhatalmazzák a polgármestert - a 
pályázat eredményessége esetén - a vállalkozói szerződés aláírására. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a seregélyesi önkormányzatnak 
átutalásra került a tavalyi logopédiai ellátásra az 1.055.000 Ft. Április 30-án átutalásra került 
1.048.125 Ft közös költségre. A seregélyesi polgármester kérte, hogy mielőtt az intézmények 
átküldik a létszámadataikat, a jegyző és a polgármester írja alá. Ezzel teljesen egyetértenek.  
A 1188 hrsz-ú telek adásvételi szerződése aláírásra került, és még aznap át lett utalva a 
vételár, és a Horgászegyesület is átutalta a 300 E Ft-ot.  
Április 30-án volt egy helyi védelmi bizottsági ülés Abán, ahol elhangzott, hogy 
vízkárelhárítási tervet kell készíteni. 2000-ben készült ilyen terv, de valószínűleg a 
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leselejtezett anyagba került. Megkeresik azt a céget, aki készítette a tervet. Lehetséges, hogy a 
földmérő főiskolások be tudnak segíteni a terv elkészítésébe.  
A közmunkásokkal elég sok probléma van. Amikor behívják a rendszeres segélyben 
részesülőket munkára, akkor derül ki, hogy dolgoznak valahol. Hat hónapig még így is kell a 
segélyük egy részét fizetni.  
A nagyerdei vízhálózat kiépítése elkészült, május 7-én volt a műszaki átadás-átvétel. A 
főmérő megszüntetésre került. Átutalták a munkák költségének a fennmaradó részét, 
1.140.000 Ft-ot.  
Az óvoda perben állt Vajda Lászlónéval, aztán tévedés folytán az önkormányzat került perbe 
mint jogutód. Megírták a bíróságnak, hogy a seregélyesi önkormányzat a jogutód, de közben 
bekövetkezett a haláleset, és a per félbeszakadás miatt egyelőre szünetel.  
Június 26-án lesz a lomtalanítás. 
Az ÖTM megküldte a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének önrészéhez a támogatást. 
Korábban úgy döntöttek, hogy az önerő pályázatokból befolyó pénzösszegeket a csatorna 
hitelbe fizetik. Megkérdezte, hogy továbbra is ez-e a vélemény? 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Válaszolt, hogy igen. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy egyetértenek-e azzal, hogy ezt a 
2,2 M Ft-ot a csatorna hitelbe fizetik. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag 10 igennel egyetértett. 
 
Az iparűzési adó kiegyenlítésre 1 M Ft körüli összeget kaptak.  
A tornateremmel kapcsolatos tervellenőri munkák 800 E Ft-ba kerültek, sajnos ez a 
pályázatban nem elszámolható.  
A Magyar Aszfalt Kft. nem nyújtott be a műszakilag átvett Sport utca számláját, majd a 
végszámlával együtt fogják benyújtani. 
A jövő héten ismét meg fogja az Önkormányzatot keresni a Kémény Zrt. Nyilván a 
részvényeiket kívánják megvásárolni. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy tavaly júniusban volt anyagi problémánk. 
Megkérdezte, hogy az idén nem várható hasonló helyzet? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy úgy tűnik talán nem, június végén 
fognak leemelni 4 M Ft körüli összeget a hitel kamatokra és a 12 lakás törlesztő részét. A 
ruhapénzt áprilisban kifizették, az egyéb kifizetések folyamatban vannak.  
A pedagógusnap június 5-én 19 órakor lesz az iskolában. Kérte a képviselőket, hogy 
vegyenek részt az ünnepségen.  
A tornatermes pályázatban is bent van már 10 M Ft. Bíznak benne, hogy az ősz folyamán 
visszajön ez a pénz. Valamint szeptember körül az útfelújítási támogatást is teljesen le tudják 
hívni. 
A tornaterem építésére az ajánlatot, és a szerződést is a jelenleg érvényben lévő jogszabály 
alapján, vagyis a 20 %-os áfával kell megkötni, mindenkinek ez a véleménye. Valószínű a 
pályázók az áfa emelést belekalkulálják az ajánlatba, de ez csak akkor derül ki, ha beadják a 
pályázatot. 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 15 

8. 
Egyebek 

 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy elkészült, a Horgászegyesület elnökével egyeztetve, 
a egyesülettel kötendő megállapodás a 1188 hrsz-ú ingatlan használatról, a megvásárlásához 
adott 300 E Ft támogatásról. Javasolta, hogy a Lovas Egylettel és Sportklubbal is kellene 
megállapodást kötni az általuk használt terület használatáról. Ezzel már korábban foglalkoztak 
nem is egyszer.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy korábban ennél sokkal részletesebb 
megállapodást akartak kötni a Lovas Egylettel és a Sportklubbal.  
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az ingatlan északi részén nem tudják, hol a 
telekhatár. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ezt meg fogják nézni, közösen a 
Horgászegyesülettel. Ott van egy bejárat a szomszédos ingatlanra, amit javasol megszüntetni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy erről nem kell a testületi ülésen 
beszélni. Kell írni egy levelet az érintett ingatlantulajdonosoknak, és fel kell szedni a bejárót. 
A saját udvarán mindenki be tud járni az ingatlanára. Megkérdezte, hogy a megállapodással 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
megállapodást. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

81/2009 (V. 18.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Horgászegyesülettel kötendő megállapodásról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Sárosdi Horgászegyesülettel a megállapodást, az írásbeli előterjesztés szerint. 
Felhatalmazzák a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

(A megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy megjelentek a TEKI és CÉDE 
pályázatok. Ezek hazai pályázatok, és 65 % a támogatás, a hátrányos helyzetű kistérség 
településeinek, vagy a hátrányos helyzetű településeknek még +10 % a támogatás. Tavaly ide 
pályáztak az Új utca ivóvízellátására és a tükröspusztai bekötő út felújítására, de forráshiány 
miatt nem nyertek. Az Új utca ivóvízellátásának az engedélye augusztusban lejár, ezt meg kell 
hosszabbítani. Maximum 20 M Ft-ra lehet pályázni. Az iskolai kazánok is rossz állapotban 
vannak. Talán ez is okozza, hogy a fűtés annyira gazdaságtalan. Ezt még meg lehetne nézni. 
Az Új utca ivóvízellátása és a tükröspusztai bekötő út felújítása is 25 M Ft körüli összeg, így 
beleférne a pályázati támogatásba. A kért támogatás 2,5 %-át be kell fizetni a pályázat 
benyújtásakor. Ez az összeg elszámolható és visszautalják, ha nem nyer a pályázat, de 
szeptemberig biztos, hogy nem számolhatnak a befizetendő összeggel. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy legszívesebben azt mondaná, hogy adják be 
a tükröspusztai bekötő út felújítására a pályázatot. Ha az utat mart aszfaltos kátyúzással meg 
lehet oldani, akkor jobban járnak anyagilag. A tornatermes pályázat miatt nem biztos, hogy 
bele kellene vágni ezekbe a pályázatokba. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a dr. Zsirai János megkereste azzal, mivel az ő 
mezőgazdasági gépei is járnak a tükrösi úton, hogy részt venne az út felújításában 
betonozással, a költségeit az iparűzési adójából vonná le. Elmondta neki, hogy ez nem 
járható, és keresse meg a polgármestert ez ügyben, de közben volt egy balesete.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a tavaly odavitt mart aszfalt 
mennyire van meg a tükrösi úton? 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Válaszolt, hogy egyáltalán nincs meg. 
 
Végh László képviselő: Megkérdezte, hogy nem lehetne-e, hogy a tükrösi utat folyékony 
emulzióval megcsinálják? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy lehet, csak minden pénz kérdése. 
 
Végh László képviselő: Megkérdezte, hogy nem lehetne úgy megcsinálni a tükrösi utat mint 
a Vasút utcát? 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy lehet a Zsirai úr tudna a szállításban segíteni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ma érkezett egy megkeresés a 
Nabucco gázvezeték létesítésével kapcsolatban. Sárosd-Szabadegyháza-Seregélyes között fog 
megépülni a tervezet szerint.  
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy beszélgettek a Szociális Bizottság 
ülésén és a múlt héten csütörtökön is arról, hogy gond van a gyógyszertár árukészletével. 
Megkérdezte, hogy muszáj az önkormányzatnak ezt a gyógyszertárat fenntartani, mert semmi 
hasznot nem hoz a községnek? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy folyamatosan jönnek a lakossági 
panaszok a gyógyszertárral kapcsolatban. Felmondás esetén fél éves felmondási idő van, de 
van rendkívüli felmondásra is lehetőség, mivel a bérleti díjtartozás több mint fél év. Volt 
érdeklődő gyógyszerész, és amíg nem kapják meg a működési engedélyt, addig 
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mozgóárusítással meg tudják oldani az ellátást, mert arra van engedélyük. A pártház 
gyógyszertárrá való átalakítása nagyon sokba kerülne. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a gyógyszertár jelenleg a lakosság érdekeit nem 
szolgálja, a feladatait nem látja el. A lehető legrövidebb időn belül váljanak meg a 
gyógyszertárat működtetőtől. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy mennyi időt adjanak a 
felmondásra? 
 
Pribék Ferenc képviselő: Válaszolt, hogy egy hónapot. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy küldtek ki felszólítást. Van egy tavalyi, vállalkozói 
tartozása, és időközben átalakult Kft-vé, amelynek majdnem ugyanannyi tartozása van.  
A vállalkozói tartozással sok mindent nem tudnak tenni, mert megszűnt december 31-el. 
Fizetési meghagyást tudnak benyújtani a bírósághoz mindkét esetben. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az ellátási feladatát nem látja el, akkor is lehet élni 
a rendkívüli felmondással. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogyha lehetőség 
van rá, akkor 30 nap, ha nem, akkor 60 nap felmondási idővel, illetve a lehető legrövidebb 
időn belül mondják fel a bérleti szerződését a gyógyszertárnak, mert nem látja el a feladatát és 
tartozik 3 hónapnál hosszabb ideje bérleti díjjal.  
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

82/2009 (V. 18.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Gyógyszertári bérleti szerződés felmondásáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, azonnal 
felmondja a Badre Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a gyógyszertári és a 
hozzá tartozó lakás bérleti szerződését, mert működésével kapcsolatban 
lakossági panaszok merültek fel, és három havinál nagyobb a bérleti díj 
hátralék. 

 Az ingatlant 2009. június 30.-ig ki kell üríteni és átadni. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2009. június 30. 
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Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Kérte a jegyző úr tájékoztatását arról, hogy akik 
nem oltatják be a kutyájukat, velük szemben milyen hatásköre van az önkormányzatnak. 
Nemcsak a Homoksorról beszél. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy pótoltás után van egy lista a 
beoltott ebekről. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy változott az erre vonatkozó törvény. 2009-től semmi 
hatásköre nincs az önkormányzatnak, a jegyzőnek az eboltással kapcsolatban, teljesen átkerült 
állategészségügyi hatáskörbe. Most még abban egyeztek meg a Csele doktor úrral, hogy 
utoljára szívességből segítenek az eboltásnál. Amennyiben az állatorvos megállapítja, hogy 
nem került beoltásra egy eb, akkor azt jelzi a főállatorvosnak és ő fog szankciót alkalmazni. 
Ha a hivatalba érkezik ilyen bejelentés, azt továbbítani fogják. Ezzel kapcsolatban is fog írni a 
Kisbíróba.  
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Megkérdezte, hogy a Fő utcán közterületen, a házak előtt a 
kioszlopozások mennyire jogosak, vagy mennyire nem? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy semennyire nem jogosak. Beszélt erről egy 
érintettel. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Megkérdezte, hogy tegyenek ellene, vagy ne? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ott egy ingatlannak nincs bejárója. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy nem egységes a Fő utca összképe. Megszabják, 
hogy rendbe kell tartani az ingatlan előtti közterületet, akkor azt is meg lehet, hogy milyen fát, 
és egyéb növényt lehet kiültetni. Dzsungelesedik el a Fő utca. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ugyanezt elmondhatják a temetőnél 
is. Meg lehetne szabni, hogy a temetőbe nagyobb terjedelmű díszfákat nem lehet ültetni, mert 
egy idő után nem fogják tudni kitakarítani, és eltakarja az utat is. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Javasolta, hogy fel fogja szólítani az érintett tulajdonosokat a 
kikarózással kapcsolatban, és a Kisbíróba is fog írni. Van egy rendeletük, amelyben le van 
korlátozva a sírhely mérete. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Kérte, hogy tegyenek ki erről egy hirdetményt a 
temetőbe. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy kitették a temetőről szóló rendeletet a temetőbe.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy minden évben bele kell írni a 
Kisbíróba a temetőről szóló rendeletet, és felhívni a figyelmet, hogyha lejárt a 25 év, akkor 
meg kellene váltani ismét a sírhelyet. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a temetőnyilvántartás 1992-1993 óta van vezetve. 
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Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a Fő utcán néhány helyen jogos a kikarózás.  
A műút és a kerítés közötti területet sokan útnak használták, autóval járnak ott. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Településfejlesztési Bizottságnak 
kellene szabályozást készíteni az utcákra.  
 
Telek László képviselő 19 óra 30 perckor távozott az ülésről. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogy a július 5-én tartandó lovasversenyre 
számíthat a Lovas Egylet anyagi segítségre? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Művelődési Bizottságnak 1 M Ft 
van tervezve a költségvetésbe.  
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy a Lovas Egylet tavaly is készített egy árkalkulációt. 
Az idén is kellene készíteni. Mivel a falunapra beadott pályázaton nem nyertek, ezért a 
Művelődési Bizottságnak össze kellene ülni és megbeszélni a rendezvényt. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a Művelődési Ház udvarán mindig több autót lát. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy meg fogják kérdezni erről a művelődésszervezőt. 
 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  
A Képviselő-testület elutasított egy első lakáshoz jutók támogatására benyújtott kérelmet. 
A Képviselő-testület utasította a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 
Önkormányzat felé fennálló tartozások, hátralékok behajtása érdekében és adjon tájékoztatást 
a megtett intézkedésekről. 
A Képviselő-testület Hallósy Péter alpolgármestert delegálja a Seregélyesi Közoktatási 
Központ igazgatótanácsának stratégiai csoportjába. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
Horváth Gábor József Pribék Ferenc 
 hitelesítő  hitelesítő 
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