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Az ülés megnyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Az ismertetett napirendeken kívül 
van-e valakinek egyéb javaslata?  
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: az egyebekben a falunappal kapcsolatban 
szeretnék szót kérni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az egyebekben a köztisztviselői cafetériát, a 
településrendezési terv felülvizsgálatát, az I. orvosi körzet, a kistérségi társulási megállapodás 
módosítására érkezett előterjesztést, valamint a 2005. évi szemétszállítási díj hátralék 
kifizetését kellene megtárgyalni.  
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Takács Istvánné képviselő: az egyebekben a paplak előtt lévő földterülettel kapcsolatban 
szeretnék szót kérni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az az egyház tulajdona. 
 
Takács Istvánné képviselő: egy kérdésem lenne a polgármester asszonyhoz. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra teszem fel a napirendi pontokat az 
elhangzottakkal kiegészítve. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Beszámoló az egészségügyi alapellátásban, szociális ellátásban végzett munkáról. 
 
2./ Közbeszerzési terv elfogadása. 
 
3./ Egyebek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendet elfogadta. 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Véningerné Bognár 
Krisztina képviselő-testületi tagot és Mrázik Sándor alpolgármestert javaslom.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igenszavazattal, egyhangúlag 
elfogadta. 
 
 
1. napirendi pont tárgyalása 

Beszámoló az egészségügyi alapellátásban, szociális ellátásban végzett munkáról. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a beérkezett anyagokat mindenki 
megkapta. Az I. orvosi körzetnek azért nincs beszámolója, mert ott helyettesítéssel történik az 
ellátás. Az ügyelettel kapcsolatban érkezett-e a lakosságtól vélemény, vagy kérdezzünk, 
illetve van-e Jellinek Jánosnak jelzése a testület felé? 
 
Jellinek János Emergency Service Kft.: köszönöm szépen, nem szándékozom kiegészíteni a 
beszámolót. Továbbra is fenntartjuk az ajánlatunkat, ha bármiben tudunk segíteni, akkor 
állunk rendelkezésre, ahogy korábban is volt megkeresés, akár az egészségügy, akár az 
oktatás területén. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az I. orvosi körzetbe orvost keresünk. 
 
Jellinek János Emergency Service Kft.: megpróbálunk segíteni ebben is. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: korábbi években sokszor felvetődött, hogy van 
probléma a mi egyes lakossági rétegünkben. Ez még most is fennáll, hogy pl. 16 óra 1 perckor 
a Homoksorra kellene jönni az ügyeletnek? 
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Jellinek János Emergency Service Kft.: ahogy a statisztika is mutatja, ez fennáll. Nem 
tudom, hogy melyik településen történt, hogy ütlegelték az ügyeleti autót. Az orvosok ilyen 
esetben leírják mi történt, és a megfelelő intézkedést megteszik. Mostanában nem volt ilyen 
esemény. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: bízunk benne, hogy nem nálunk volt. 
 
Jellinek János Emergency Service Kft.: ez országos probléma sajnos, ez ellen tenni nem 
tudunk, de mindenhol elmondom. Elkészítettük egy írásos oktató anyagot laikusoknak, és 
megküldtük az önkormányzatoknak, hogy publikálják. Egy lakossági fórumon nagyon 
szívesen tartunk egy előadást.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az a probléma, hogyha nincs kedvük bemenni a 
rendelésre, akkor egyszerűbb, ha kihívják az ügyeletet délután. A szociális otthon is 
problémát jelent, ott olyan betegek vannak, hogy gyakrabban előfordul, hogy éjszaka vagy 
hétvégén is kell hívni orvost. 
 
Jellinek János Emergency Service Kft.: nem probléma. Úgy gondolom, hogy a 
kommunikáció a szociális otthon és az ügyelet között megfelelően történik, nem jelent 
problémát. Ha jönni kell, jönni kell, mese nincs. 
 
Takács Istvánné képviselő: az indokolatlan hívás milyen kategóriákat takar? 
 
Jellinek János Emergency Service Kft.: ezt jogszabály határozta meg a vizitdíj 
bevezetésekor a 31 pontot, ami fennmaradt. Ez alapján kell kategorizálni, hogy mi az 
indokolatlan és az indokolt ellátás. Természetesen ez javarészt nem igaz, mert ügyeletes orvos 
azt mondja, hogy indokolt volt annak ellenére, hogy nem volt indokolt.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Káloz kisebb település Sárosdnál, és ott is magas az 
ellátottak száma. 
 
Jellinek János Emergency Service Kft.: az országos munkájuk alapján a tradicionálisan 
magas megkereséseket produkál minden hónapban attól függetlenül, hogy kisebbség éppen, 
hogy csak van.  
 
Göncz Zoltán képviselő: itt elmondható, minden rosszindulat és rasszizmus nélkül is, hogy 
szignifikáns összefüggés van az indokolatlan ellátás és a lakosság összetétele között. Az 
összes jelenlévőnek szól a kérdés, hogy valamelyik szervezetben, kamarai csoportban nem 
körvonalazódik-e olyan törvényalkotói szándék, ami valamilyen szinten szankcionálhatóvá 
teszti ezt az indokolatlan terhet? Nem bírja fenntartani, finanszírozni az egészségügyi ellátást 
az ország, ez iszonyatos luxus. El kellene már végre indítani nekünk is, önkormányzati 
rendszeren belül is, és az Önök oldaláról is olyan progresszív nyomáshatást a törvényhozásra, 
hogy igenis induljon el egy olyan szakmai és jogi szabályozás, ami ezt a terhet lecsökkenti. 
 
Jellinek János Emergency Service Kft.: köszönjük az észrevételt. Az Emergency Service 
Kft. már megtette azt a lépést, hogy ezt elindítsa. Több tanulmányt is írtunk és hát eddig 
foganatja nem volt. Csak közös összefogással tudnánk valamit elérni. Amikor volt a vizitdíj, 
egyrészt volt bevétele a szolgáltatónak, amit be tudott fektetni, és nagyságrendekkel volt 
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kevesebb a betegellátás. Aki ki tudta fizetni, az akkor is kifizette a vizitdíjat. Ezt nem lett 
volna szabad megszüntetni véleményem szerint. 
 
dr. Koroknai Géza háziorvos: a szakmai szervezetek egyre inkább abba az irányba, hogy az 
orvosi ügyelet teljesen felesleges. Nagyon jól működik a mentőszolgálat Magyarországon. A 
mentés kategóriába tartoznak az azonnali ellátás, a balesetek, a közterületi rosszullétek, nagy 
fájdalommal járó kórképek. Ezen kívül egyre több helyen működnek a sürgősségi ellátások. 
Integrálni akarják az ügyeletet és a sürgősségi osztályt Székesfehérváron.  
 
dr. Steer Katalin gyerekorvos: április 1-től az indikátor rendszerben a háziorvosok 
finanszírozásánál bevezették, hogy az ügyelethez fordulásnál nem veszik figyelembe az 
indokolt vagy indokolatlan ellátást.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: van, aki szeret orvoshoz járni, és van, aki akkor sem 
megy el, amikor indokolt lenne.  
 
Jellinek János Emergency Service Kft.: ezen indíttatásból állítottuk össze a szakmai 
anyagunkat. Nincs egészségügyi nevelés, itt kezdődnek a problémák. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az ügyelettel kapcsolatban van-e még kérdés? 
Nincs. Köszönjük szépen Jellinek Jánosnak, hogy megtisztelt bennünket a részvételével is. 
 
Jellinek János Emergency Service Kft. részéről távozott az ülésről. 
 
 
Háziorvos és gyerekorvos beszámolója: 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Van-e szóbeli kiegészítenivalójuk a beszámolóhoz? 
 
Dr. Steer Katalin gyerekorvos: kifelejtettem a beszámolóból, hogy háziorvos tanból 
szakvizsgáztam. A csökkenő gyereklétszám miatt tele vagyok erővel, idővel, ha szükség van 
helyettesítésre, akkor számíthatnak ránk. 
 
Pleizer Lajos képviselő: esetleg átvennék az I. körzetet? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: tavaly, amikor felvetődött, hogy az I. körzetet 
helyettesíteni kell, akkor azért nem tudtuk bevonni a doktor úrékat, mert Hantoson és 
Nagylókon is helyettesítettek. Az ÁNTSZ elmondta, hogy csak olyan orvossal lehet a 
helyettesítést ellátni, akinek nincsen tartós helyettesítése. 
 
Takács Istvánné képviselő: nem mindegy a betegek szempontjából, ami a fő szempont, hogy 
egy állandó orvos kezeli őket, vagy egy nem állandó. Számíthatunk-e ezen a területen a 
részvételükre, és milyen formában? 
 
dr. Koroknai Géza háziorvos: Hantos, Nagylók helyettesítése tulajdonképpen rajtunk 
maradt, mint szamáron a fül. A nagylóki körzetnek a helyettesítésénél én voltam a tutora az 
ott lévő rezidens kolléganőnek, aki a szakvizsga előtt egy hónappal elment Németországba és 
így maradtam ott. Ezt a kettőt össze kellene tenni, mert két pici kis körzet az gyakorlatilag 
finanszírozhatatlan. Mindenkinek kell hozzátenni, nem is tud olyan kollégáról, aki mást ne 
csinálna. dr. Steer Katalinnak a szakvizsgához kellett a szakmai gyakorlat, ezért a hantosi 
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körzetnek a helyettesítése az övé. Ezen felül is van energiája a doktornőnek. Gyakorlatilag 
praxisközösségbe dolgozunk, én helyettesítem. Van olyan nap, amikor látok napi 30 náthás 
gyereket, aki nem is biztos, hogy beteg. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy bemehet-e a 
közösségbe, valószínű ezért viszik el a szülők a gyereket. Ha így bemennek közösségbe, 
akkor ott is lesz már három náthás gyerek. 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: a betegség megjelenése előtt már fertőznek a náthás 
betegségek. Az a szülőnek lenne a felelőssége, hogy a gyerek megy iskolába vagy nem. Ezt 
ráhárították az orvosra. Ha annak ellenére viszi az iskolába a szülő a gyereket, hogy beteg, 
akkor ki kell tiltani onnan. Az orrfolyással járhatnak iskolába. Más az influenza, de annak 
mások a tünetei is. Az egészségügyi nevelés hiánya miatt azt gondolják, hogy ugyanaz. Úgy 
tudom, hogy hirdetik a nagylóki orvosi állást, és most van is jelentkező. 
 
Dr. Steer Katalin gyerekorvos: beszéltem dr. Almási főorvossal a helyettesítésről illetve a 
kialakult helyzetről. Elmondta, hogy a helyettesítést mindenképpen vállalhatom. Ő ajánlotta, 
hogy a két háziorvosi és a gyerekorvosi körzetet két vegyes körzetté kellene alakítani. Ezt 
támogatja az OEP is. Esetleg költségcsökkentés céljából azt is felajánlom, hogy nem is biztos, 
hogy két rendelőt kell fenntartani, mert két körzet megoldható egy rendelőben és ezzel 
felszabadulhat egy rendelő. Abszolút nyitott a TB és az ÁNTSZ és természetesen szívesen 
vállalnánk. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Hantos meg Nagylók baja az legyen az ő bajuk. Nekünk is van 
bajunk. Nem tudunk megoldást, illetve a többszörös pályázat azt mutatja, hogy az I. 
háziorvosi kör maga egy lábon életképtelen. Ha ezt nem mondjuk ki végre, vezetjük egymást. 
Nem beszélhetünk bele, nem maszatolhatunk, hanem nevén kell nevezni a gyereket. Teljesen 
beleillik az a megoldás, amit a doktornő felvázolt, örülök, hogy ő mondta. Én valami 
hasonlón gondolkodtam, ismerve az ő és a falu helyzetét, meg a demográfiai helyzetet, a 
házaspár megnyugtatóan tudja kezelni Sárosd egészségügyi alapellátását. Ennek kell lenni a 
közös nevezőnek, amit az együttgondolkodás közös alapja kell, hogy legyen. Nincs értelme 
tovább pályáztatni, küzdelmeket folytatni, miközben tudjuk azt, hogy a községünkben van 
orvos házaspár, megvan minden ahhoz, hogy ezt a feladatot ellássa. Ami nem jó szájízt teremt 
egyikünk, másikunknak, de ez az a pont, amikor ezen túl kell lépni, és azt kell mondani, hogy 
itt van egy helyzet. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ezt most nem fogjuk tudni megbeszélni, de 
elmondhatjuk a véleményünket. Le kell ülni és meg kell beszélni a dolgokat. Azt szeretném, 
ha a beszámolót először megbeszélnénk. 
 
Pleizer Lajos képviselő: itt van az ideje, hogy most beszéljünk róla és a beszámolót szorosan 
érinti. Életképtelen a gyerekorvosi körzet ebben a formájában. Nincs itt az I. orvosi körzet 
beszámolója, mert nincs orvosa. évek óta húzódó problémát megpróbáljuk megoldani, ennél 
ideálisabb összetételű ellátó ember nincs, mert hiszen helyben Ezeket a problémákat kell 
megoldani. Erről beszéljünk.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: jó lenne, ha közalkalmazotti jogviszonyban lenne 
ellátva az I. körzetet. 
 
dr. Steer Katalin gyerekorvos: és a vállalkozásommal mit csináljak? Végig kell gondolni. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: vannak dolgok, amihez idő kell, hogy 
belegondoljanak. 
 
dr. Steer Katalin gyerekorvos: teljesen más a működtető, az eszközökkel is gond van. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az I. orvosi körzetet augusztusban teljesen 
kialakította az önkormányzat a saját költségén, hogy megfeleljen az ÁNTSZ előírásoknak. Ez 
nem ennyire egyszerű, hogy most napirenden kívül tárgyaljanak. Van ebben a hónapban 
másik ülés is. Egyrészt a bizottságnak is ki kell dolgozni a részleteket. teljesen más, új 
szerződést kell kötni, meg ott lesz a rendelő, amit másra nem tudunk használni, illetve a 
lakosságnak ez egy pluszt fog jelenteni, mert egy messzebb lévő körzetbe kell eljárni orvosi 
vizsgálatra. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: említette a doktornő, hogy ez a két körzet a II. rendelőben 
lebonyolítható. Milyen plusz költséggel jár ez az önkormányzatnak, vagy így ebbe az 
állapotában megfelel, ahogy van? Az egyik körzetnek délelőtt, a másiknak délután lenne a 
rendelése? 
 
dr. Steer Katalin gyerekorvos: igen, így van. Ugyanúgy, mint városon. 
 
Takács Istvánné képviselő: a doktor  úr  telefontartozást és az alapeszközök beszerzését 
megemlíti minden évben. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: tavaly a testület kérte a doktor úrtól, hogy írja össze 
az eszközöket, de még nem kaptuk meg. 
 
Takács Istvánné képviselő: melyek azok az alapfelszerelések, amelyeket az 
önkormányzatnak kellene beszerezni és mekkora összeget jelentene?  
 
dr. Koroknai Géza háziorvos: azért nem jelentkeztem, hogy az II. rendelő felszerelt, tehát 
egyelőre nem kell pótolni. Azok, amelyeket beszereznénk és megkönnyítené a munkánkat, 
azoknak a fenntartása, üzemeltetése is pénzbe kerül, akkor munkát meg költséget veszünk 
magunknak. A finanszírozásban nincs bent, amit pluszban tudnánk működtetni. Nagyon nagy 
bajok vannak a tetővel, annak a rendelőnek az állagát kellene megóvni, őrizni. Úgy néz ki, 
hogy nem vált be az akadálymentesítésnél a lift, mert nem működik. A gyógyszertárnál 
kellene kialakítani egy parkolót és hátul bemenni a rendelőbe, és akkor ez megoldódna, és 
nem lenne ennyire veszélyes. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ha megvalósulna, hogy ott lenne a rendelés, akkor 
az ott dolgozó asszisztensek létszáma elég lenne, vagy kellene bővíteni?  
 
dr. Koroknai Géza háziorvos: az ott dolgozó asszisztensek létszámát kellene bővíteni. 
Nekünk van két körzeti ápolónk. Egy recepciósra mindenképpen szükségünk lenne. A betegek 
szempontjából meg a mi szempontunkból is jó lenne kialakítani egy recepciós pultot. 
 
dr. Steer Katalin gyerekorvos: akár a három körzetnek lenne ott a recepciósa és tudná az 
időpontokat egyeztetni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: hova kerülne ez a recepció? 
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dr. Koroknai Géza háziorvos: ez egy belső építészeti dolog, egy félkör alakú pult lenne kint 
a folyosón. 
 
dr. Steer Katalin gyerekorvos: számítógépen keresztül csatlakozna mind a két rendelőhöz, 
erre vannak számítógépes programok. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a helyben történő vérvételt miért nem sikerült 
megoldani, leírta a doktor úr. 
 
dr. Koroknai Géza háziorvos: az szintén pénzkérdés. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az önkormányzat a beszállítást, illetve a szükséges 
eszközöknek a beszerzését vállalja. A labor biztosítja a kémcsöveket. Plusz munkát jelent az 
ottani személyzetnek, de a betegek továbbra is kifizetnék a 2-300 Ft-ot, mert még mindig 
jobban járnak, mintha be kellene utazni esetleg kétszer, meg három hetet várni. Abból pedig 
fedezhető lenne ez a pluszmunka. 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: igen, így meg lehet oldani. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az I. orvosi körzet asszisztense vállalta volna a 
vérvételt, de mivel helyettes orvos van, nincs itt reggel, és nem árt, ha van orvos, mert 
előfordulhat, hogy valaki rosszul lesz. Nyélbe lehet ütni ezt a vérvételt. A lakosságot 
semmilyen sérelem nem érné és vállalnák az összeget.  
Az orvosi ügyelet telefonszámlájának kifizetésével kapcsolatban az előző polgármester azt 
nyilatkozta, hogyha van róla írásos megállapodás, akkor ki kell fizetni, ha nincs, akkor nem. 
Írásos megállapodást nem találtunk. Ezért nem tudtak zöld ágra vergődni 
A II. orvosi körzet és a gyermekorvos beszámolójával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra tette fel a Sospito Kft. beszámolóit, az orvosi ügyelet 
beszámolóját és megköszönik az orvosok előző évben végzett munkáját. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
6  igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
1 tartózkodással 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2011 (IV. 07.) számú 

Ha t á r o z a t a 

Az egészségügyi alapellátás beszámolójáról 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
háziorvosok és a Központi Orvosi Ügyelet egészségügyi alapellátásban 2010. 
évben végzett munkájukról szóló szakmai beszámolókat.  

 Megbízza a polgármester a döntés közlésére 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
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 Határid ő: azonnal - a tájékoztatásra 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az orvosi körzetek átalakítását pedig gondolja végig 
a testület, üljünk le, beszéljük meg. akár hozhatunk erre nézve is határozatot és időpontot, 
hogy meddig bonyolítsuk le ezeket a megbeszéléseket.  
 
Göncz Zoltán képviselő: nevezzünk meg egy három fős ad-hoc bizottságot, aki a 
polgármesterrel előkészíti az egészet, lebonyolítja a tárgyalásokat a szakhatóságokkal és 
amikor egy kiérlelt tervezet van, akkor tárgyalja a testület. Az önkormányzatnak nincs 
kompetenciája az egészségügyi ellátás működtetésében, szervezésében, biztosítja a helyet a 
többi szakmapolitika, így gondolom. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Hantossal és Nagylókkal kötött szerződésekben 
mennyi idő van a felmondásra? Ha pl. csak három hónap múlva léphet a mienk életbe, nem 
kapjuk meg a működési engedélyt. 
 
dr. Steer Katalin gyerekorvos: de megkapjuk a működési engedélyt, ez nem akadálya. 
 
Pleizer Lajos képviselő: egy hónap alatt ez végigtárgyalható? 
 
dr. Koroknai Géza háziorvos: szerintem igen. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszönjük szépen a megjelenést. 
 
 
Dr. Steer Katalin gyerekorvos és Dr. Koroknai Géza háziorvos távozott az ülésről. 
 
 
Védőnői Szolgálat beszámolója: 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az egyik körzetet Szarka Mihályné védőnő 
helyettesítette augusztusig, szeptembertől Gyurka Bernadett védőnő látta el a feladatokat. 
Szarka Mihályné védőnő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A létszám adatok 
jelentés nem tartozik a beszámolóhoz, ez csak az anyag kiküldése után derült ki. Mennyire lett 
ez a védőnői feladatat olyan munka, amire készülték az elmúlt időszakban, vagy elégé nehéz 
körzet és nehezebb, mint amire számítottál. 
 
Gyurka Bernadett védőnő: nehezebb, de úgy érzem, hogy elég jól boldogulok vele. 
Elfogadott a körzet úgy érzem, el tudom látni a feladatokat annak ellenére, hogy pályakezdő 
vagyok. Szeretem csinálni. Azt hittem, hogy nagyobb problémák lesznek. Nem tudom 
milyenek a visszajelzések.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: nem tudok arról, hogy bármilyen problémát jeleztek 
volna a tevékenységeddel kapcsolatban, pedig sok problémát okozó körzet. 
 
Takács Istvánné képviselő: kifelejtette a beszámolóból, hogy a gyermekvédelemmel van 
közös családlátogatás, rendszeresen végeztünk közösen családlátogatásokat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: de bent van. 
 
Takács Istvánné képviselő: csak nem részt vesz, hanem a családlátogatásokon is részt vesz. 
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Gyurka Bernadett védőnő: a beszámoló az egész évre vonatkozik, felhasználtam Szarka 
Mihályné adatait. 
 
Takács Istvánné képviselő: szerepel a beszámolóban, hogy az oktatási intézménybe nem 
járó gyerekek 5 fő. Nekik kellene járni, de nem járnak? 
 
Gyurka Bernadett védőnő: tankötelesek, de nem járnak, vagy a 7. évet betöltötték, de még 
óvodába járnak. 
 
Göncz Zoltán képviselő: hány várandós kismama van? 
 
Gyurka Bernadett védőnő: az én körzetemben jelenleg 16. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a védőnők beszámolójával kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a beszámolókat, és 
köszönjük a két védőnő munkáját. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2011 (IV. 07.) számú 

Ha t á r o z a t a 

Védőnői Szolgálat beszámolójáról 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Védőnői Szolgálat egészségügyi alapellátásban 2010. évben végzett 
munkájáról szóló szakmai beszámolót. 

 Megbízza a polgármestert a döntés közlésére 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határid ő: azonnal  

 
Gyurka Bernadett védőnő távozott az ülésről. 
 
 „Jobb Otthon” Alapítvány beszámolója a szociális ellátásban végzett munkáról: 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
 
Sántha Magdolna „Jobb Otthon” Alapítvány:  nagyobb terjedelmű lett a beszámoló a 
korábbiakhoz képest, mert próbáltam úgy készíteni, ahogy kérte a testület. 
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Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a kistérségi oktatási bizottsági ülésen is 
felvetődött, hogy nyáron az egyik konyha nem működött, és Csókakőről hozták az ételt. Nincs 
közelebb szolgáltató, vagy ott főzik meg olcsóbban? 
 
Sántha Magdolna „Jobb Otthon” Alapítvány:  ott van a saját konyhánk, és számunkra így a 
leggazdaságosabb. Jó lenne, ha minden ellátott településről onnan biztosíthatnánk az ebédet, 
itt Sárosdon is. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Sárosdiak pedig ragaszkodnak az ittenihez. 
Elküldtük a következő fizetési felszólítást az elmúlt évben a szociális étkeztetésben részt 
vevők díjáról. Tavaly július óta nem lett kifizetve. Az étkezést igénybe vevők kifizetik a díjat 
az alaptíványnak, csak ide nem érkezik meg. 1.648.714 Ft a tartozás, és nagyon jó lenne, ha 
elrendeződne, mert ez a pénz nálunk is hiányzik. Reméljük, hogy a jelenlegi helyen nem 
fordul ilyen elő, mint az ÖNO-nál, mert ott a gázt tartozás miatt kikötötték úgy, nem is 
tudtunk róla, és az önkormányzatnak 150 E Ft-jába került. Oda kell figyelni mindenképpen. 
 
Sántha Magdolna „Jobb Otthon” Alapítvány:  nem én vagyok ebben az illetékes, de az 
alapítvány vezetője felé ezt jelezni fogom. Látszik a beszámolóból, hogy megemelkedtek az 
esetszámok a családsegítő szolgálatnál. Nagyon kedvelik a kolléganőt és bizalommal 
fordulnak hozzá a lakosok.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az is közrejátszik ebben, hogy ő itt volt. Reméljük, 
hogy hamarosan felgyógyul. 
 
Sántha Magdolna „Jobb Otthon” Alapítvány:  hamarosan munkába áll. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: még az vetődött fel az abai értekezleten, hogy a 
helyi személyzettel lássuk el a helyi feladatokat. Az idősek nehezebben viselik azt, hogyha 
másik településről van helyettesítés. A szociális területen végzett munkáról szóló 
beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra 
teszem fel a beszámoló elfogadását, és kéri a testület az alapítványt, hogy a szociális 
étkeztetéseknek a térítési díját a megadott határidőre minden hónapban fizessék be. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2011 (IV. 07.) 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. 

 Megbízza a polgármestert a döntés közlésére 
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 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határid ő: azonnal – a tájékoztatásra 
Sántha Magdolna a „Jobb Otthon” Alapítványtól távozott az ülésről. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a korábbi években a fogorvostól nem kértünk 
beszámolót. A seregélyesi testület üléstervében láttam, hogy ők tőle is kérnek beszámolót, 
ezért úgy gondoltam, hogy kérjünk mi is. A fogászattal van a legkevesebb bajunk. Nagyon 
tisztességesen látja el a feladatát a fogorvos, a lakosság is elégedett a munkájával. A 
beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra 
teszem fel a fogorvos beszámolóját, és köszönjük a munkáját. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2011 (IV. 07.) számú 

Ha t á r o z a t a 

 Fogorvosi ellátás beszámolójáról 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

fogorvosi alapellátásról szóló beszámolót. 

 Megbízza a polgármestert a döntés közlésére 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határid ő: 2011. április 22.  
 
 
2. napirendi pont tárgyalása 

Közbeszerzési terv elfogadása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy jelen ismereteik szerint nem lesz az 
idei évben olyan beruházás, ami közbeszerzési eljárás köteles. Az óvoda felújítását meg lehet 
oldani a közbeszerzési érték alatti összeggel is. Kiderült, hogy Seregélyes önkormányzatának 
kell bonyolítani a közbeszerzési eljárást, amennyiben lesz, mert ő kapta a támogatást, az ő 
nevére kell szólni az összes számlának, és neki kell kötni az összes szerződést is. 12 M Ft 
támogatást ítéltek meg, és ezen összegből csak a tervezett beruházás egy része valósítható 
meg. Közben kiderült, hogy az óvoda régi szárnyánál nem lehet megoldani a tetőhéjazat 
cseréjét a födém és a tetőszerkezet teljes cseréje nélkül. A minisztériumnak el lett küldve a 
módosítási kérelem. Bízunk benne, hogy a módosítást elfogadják, és akkor ezt az épületrészt 
újíthatjuk fel, nem pedig az egészet, amire beadtuk a pályázatot. Ugyan erre az épületre nem 
adható be új pályázat. Függőben van a játszótéri pályázat, ami nettó 9 M Ft, az Új utcai 
vízhálózat kiépítésének II. üteme, amely nettó 2,5-3 M Ft. Ezek együtt sem érik el a 
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közbeszerzési értékhatárt. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Nincs. Szavazásra teszem fel a közbeszerzési tervet. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
1 fő nem vett részt a szavazáson 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2011 (IV. 07.) számú 

H a t á r o z a t a 

Közbeszerzési tervről 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadására vonatkozó 
javaslatot és az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 
szerinti tartalommal jóváhagyja és a polgármester gondoskodik a 
nyilvánosságra hozataláról. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határid ő: 2011. április 30. 
 
 
3. napirendi pont tárgyalása 

Egyebek 
 
Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása: 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: módosítani kellene a Sárvíz Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodást, mert a Kistérségi Társulási Tanács az Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság taglétszámát a jelenlegi 3 fő helyett 5 főben határozta meg.  

Ezt a módosítást a képviselő-testületeknek is el kell fogadni.  

Mindenki megkapta a határozati javaslatot.  

Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki elfogadja a 
Társulási Megállapodás módosítását, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2011 (IV. 07.) számú 

H a t á r o z a t a 

 Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására” vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi 
döntést hozza: 

 
I. 

 
 A Képviselő-testület „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 

társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján a „Sárvíz” Többcélú Kistérségi Társulás Abán, 2004. július 
24.-napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, mely 
a Társulási Megállapodás VI. számú módosítása: 

 
 1. A Társulási Megállapodás V. fejezet 11. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 11.1. és 11.2. pont helyébe kerül 

„11.1. A Társulási Tanács a kistérségben történő közoktatási, kulturális és 
sport fejlesztések összehangolására 5 tagú bizottságot hoz létre. 

11.2. A bizottság elnökét és 1 tagját a Tanács tagjai sorából kell 
megválasztani. A bizottság külsős tagjait a tanácstagok delegálják, 
közülük 3 jelöltet a bizottság javaslatára a Társulási Tanács bízza 
meg a munkával.” 

 
II.  

 
 Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a 

határozat kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről értesítse, 
egyidejűleg felhatalmazza az VI. számú módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodás aláírására.  

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határid ő: 2011. április 30. 
 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: korábban arról döntöttek, hogy kérjen árajánlatot a 
településrendezési terv módosítására. Itt voltak, akik Seregélyesnek a felülvizsgálatot 
készítették. Legkésőbb a jövő hét elején fogják küldeni az árajánlatot. Seregélyesen 
elégedettek voltak a munkájukkal. Ugyanazt a procedúrát kell végig járni, mint amikor 
készítették a tervet. Kérték, hogy nézzük meg, hogy mi az, amit tényleg változtatni 
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szeretnénk. A felújításoknál ne legyen bent, hogy a villamos hálózatot földkábellel kell vinni, 
hogy a régieket fel lehessen újítani. Az új lakókörnyezet kialakításnál már így legyen 
megvalósítva.  
 
Horváth Károly megbízott jegyző: ma reggel beszélt velük, és úgy értelmezték, hogy a 
tervnek a komplex felülvizsgálata lenne? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: igen, mert 5 évente felül kell vizsgálni, ami 
esedékes. 
 
Horváth Károly megbízott jegyző: személy szerint, aki Seregélyesen a felülvizsgálatot 
végezte, bekerült a főépítészi irodára. Amit kértek, azt becsületesen megcsinálták a 
jogszabályi keretek között. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: 20 ha-nál kisebb területet nem lehet létrehozni a 
jelenlegi szabályozás szerint. Az Agrospic Kft. a seregélyesi úton új pavilont szeretne építeni. 
Az a terület lakóövezetnek számít a tervben. Az Kft. területét gazdasági területté vagy pedig 
vegyes körzetté kellene alakítani.  
Évek óta folyik a tárgyalás a Vertikál Zrt-vel a közszolgálati díjhátralék ügyben. Több 
százezer Ft-ot már sikerült behajtani, de a tűrőképességük nekik is elfogyott. Kérem a 
testületet, hogy járuljanak hozzá, hogy a 2005. évi szemétszállítási díjtartozást - 620.079.-Ft-
ot az önkormányzat átutalja. Amennyiben a lakosság nem fizetett, az önkormányzatnak kell 
fizetni. Ha tudnak behajtani, akkor az az önkormányzatnál marad. Új törvény van, mely 
szerint az új ingatlanokhoz sem fog adni a Vertikál Zrt. kukát, a lakosnak kell megvenni. 
Ennek utána kell nézni. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Nincs. szavazásra teszem fel, hogy a 2005. évi szemétszállítási díj tartozást - 620.079.-Ft-ot 
az önkormányzat átutalja a Vertikál Zrt-nek. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2011 (IV. 07.) számú 

Ha t á r o z a t a 

A Vertikál Zrt fele fennálló tartozás kiegyenlítéséről 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Vertikál Zrt fele 2005-ig fennálló 620.079.-Ft összegű tartozás megfizetését. 

 Megbízza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határid ő: 2011. április 30. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: a köztisztviselők cafetéria juttatása nem 
megfelelően lett a testület elé terjesztve annak idején az anyag. Kb. 3 hete küldtem ezzel 
kapcsolatban egy e-mailt mindenkinek. A Ktv. szerint a köztisztviselőknek az alapilletmény 
5-szörösét kötelező adni. Annyiban kell a 12/2011 (II. 14.) számú határozatot módosítani, 
hogy a köztisztviselők kivételével mindenki másnak a nettó 94 E Ft-ot adja a testület. Nem 
felejtették bent a Ktv-ben, hogy nem lehet alacsonyabb a cafetéria juttatás az illetményalap 5-
szörösénél, és nem lehet magasabb a 25-szörösénél, hanem ehhez jött az idei év költségvetési 
törvény, ami azt mondja ki, hogy nem haladhatja meg a cafetéria juttatás az évi bruttó 200 E 
Ft-ot.  
 
Göncz Zoltán képviselő: akkor nem is kell róla szavazni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: de a határozatban az van, hogy az önkormányzat 
minden dolgozója. Módosítani kell úgy, hogy kivéve a köztisztviselőket, vagy a törvénynek 
előírt összeget biztosítja a testület.  
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: múlthéten volt Abán az Oktatási Bizottság ülésén, 
ami együtt volt a Pénzügyi Bizottsággal. Több polgármester is rákérdezett arra, hogy a 
köztisztviselőknek mennyi cafetéria juttatás jár. Azt a választ kapták, hogy törvény alapján 
193.250 Ft kötelező, és max. 200 E Ft adható.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel, hogy a Képviselő-testület a Ktv-ben 
előírt minimum összegű cafetéria juttatást biztosít a köztisztviselőknek. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
5 igen szavazattal 
1 nem szavazattal 
1 tartózkodással 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2011 (IV. 07.) számú 

Ha t á r o z a t a 

A köztisztviselő cafetéria keretéről 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárosd 

Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál köztisztviselői jogviszonyban 
foglalkoztatottak részére, 2011 évre az alapilletmény 5-szörösét biztosítja 
cafetéria keretnek. 

 Megbízza a polgármestert a döntés közlésére. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határid ő: 2011. április 08. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Somogyi Józsefné beperelte a Földhivatalt a Kati 
büfé bejegyzésével kapcsolatban. A Sárbogárdi Városi Bíróság szünetelteti a pert addig, amíg 
a Földhivatal jogutódját megkeresik.  
A Fejér Megyei Kormányhivatal nem fogadta el, hogy a testület a 02/178-1/2011. számú 
törvényességi felhívással nem ért egyet és nem vonja vissza a 29/2001. (II. 15.) számú az 
1009. hrsz-ú területen lévő büféről szóló határozatát, valamint az indoklást.  
A Kormányhivatal a Fejér Megyei Bírósághoz fordult. Megkérdeztem dr. Tóth Jenő 
ügyvédet az ügyben, aki elmondta, hogy minden további nélkül hatályon kívül fogja helyezni 
a határozatot a bíróság, és a költséget majd az önkormányzatnak kell viselni. Több 
képviselővel megbeszéltem, hogy felkeresem dr. Szekerczés Anna ügyvédet, hogy mit 
gondol erről, hogyha valóban így áll a dolog, akkor nem lenne-e célszerűbb visszavonni a 
testületnek a határozatot. A Kormányhivatallal nem nagyon jó dolog perben lenni. 
megkérdeztem még az ügyvéd asszonytól, hogy elvállalná-e az önkormányzat képviseletét. 
Amit a Kormányhivatal kezdeményezett, nem vállalja, de megnézi hogyan lehet ezt 
megoldani. Ha Somogyi Józsefné által indított per tovább folytatódik, akkor ott vállalja az 
önkormányzat képviseletét. Két héten belül tud állásfoglalást adni, hogy milyen lehetőségek 
vannak. 
 
Göncz Zoltán képviselő: elmondom, hogy miért szavaztam nemmel a köztisztviselői 
cafetéria juttatásról. Az első döntésük a cafetéria juttatásról egy rossz döntés volt, mert nem 
kaptuk meg a szakmai választ. Ha mi most módosítunk, rólunk állítja ki a bizonyítványt. Ha 
jogilag nem meglapozott, akkor seggbe kell rúgni a jegyzőt. Derüljön ki, hogy Dosztály 
Csaba hülyeségeket beszélt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az előző 4 évben itt ültetek, nagyon sokszor 
elmondtam, ha kifogásom volt, de csak karba tettük a kezünket és nem történt semmi. Egy 
halom pluszmunkája lesz a jegyzőnek, mert kiderült, hogy ez sem jó, az sem, ez is elmaradt. 
Nem tudtunk beadni pályázatot közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, mert be 
kellett volna nyújtani a közművelődési rendeletünket, ami nem megfelelő. Vajda Viktória 
többszer elmondta a jegyző úrnak, hogy módosítani kell a rendeletet, mert a Művelődési Ház 
alapító okiratát megszüntettük, és bekerült a hivatal alapító okiratába szakfeladatként. 
 
A meghirdetett háziorvosi állásra egy érdeklődő volt, de ő még 3 hét határidőt kért.  
 
A sárosdi vállalkozók, kereskedők azt kérik, hogy azonnali hatállyal szüntessük meg az 
idegen árusok és kereskedők tevékenységét a községben. Az önkormányzatnak semmi köze 
nincs ahhoz, hogy a postán mit árulnak. Akinek engedélye van, hogy árusítson Sárosdon, 
akkor nincs beleszólásuk, a lakosságról nem is beszélve. 
 
Horváth Károly megbízott jegyző: szabad a piac, szabad a verseny, a maga előnyeivel, 
hátrányaival. A vásárló dönti el, hogy mit vesz és mennyiért. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha magánterületen van az árusítás, akkor főleg nem 
tudunk mit tenni.  
 
Pleizer Lajos képviselő: ahhoz, hogy valaki kereskedjen, akár magánterületen is, engedéllyel 
kell rendelkeznie.  
 
Horváth Károly megbízott jegyző: ha az árusító üzletköre nem köti üzlethez a 
tevékenységet, akkor lehet.  
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: az a kereskedő, aki a Hársfa vendéglőben árusít, 
megkereste az önkormányzatot is, de korábban úgy döntöttünk, hogy nem lehet a Művelődési 
Házban árusítani, talált más lehetőséget. Ott nem nekünk van jogosultságunk ellenőrizni, 
hanem az állategészségügyi hatóságnak. 
 
Pleizer Lajos képviselő: és a jegyzőnek? 
 
Göncz Zoltán képviselő: valaki bejelenti a jegyzőnek, hogy holnaptól iparcikket árul, 
onnantól kezdve az egyéb hatóságnak van jogosultsága ellenőrizni. Ez megint egy joghézag. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: ugyanilyen tevékenységet folytat a környező falvakban az 
egyik vállalkozó, aki aláírta a beadványt. Van-e az önkormányzatnak jogosultsága ellenőrizni, 
hogy a Hársfa étteremben milyen árusítás folyik? 
 
Horváth Károly megbízott jegyző: nincs. 
 
Göncz Zoltán képviselő: kereskedelemmel kizárólag az MGSzH foglalkozik. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: tehát válaszoljuk azt a beadványra, hogy nincs 
jogosultsága a testületnek abban, hogy korlátozza azoknak a kereskedelmi tevékenységét, 
akiknek országos engedélyük van, ezért a felvetésekkel nem tudunk önkormányzati szinten 
foglalkozni, az ellenőrzési jogköre a megfelelő szakhatóságoknak van. 
 
Göncz Zoltán képviselő: lakik Sárosdon 3370 lakos, akinek meg az az érdeke, hogy minél 
nagyobb választékból, minél kedvezőbben tudjon vásárolni. Ezt is bele kellene írni a válaszba. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: azt is bele kellene írni, hogy akik itt árusítást 
folytatnak, azok a helyi iparűzési adót be is fizetik.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett a polgármester 
tájékoztatójával. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: a házaló tevékenységről nem döntünk? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ahhoz a településrendtartási rendeletet kellene 
módosítani. 
 
Horváth Károly megbízott jegyző: személy szerint teljesen mindegy, hogy ki és mit árusít a 
közterületen, ha lehet neki. Az az egy megoldás van, ha teljesen megtiltják a közterületi 
árusítást. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: de akkor nem mehet ki a Mari néni, ha el akar adni 
öt palántát. 
 
Pleizer Lajos képviselő: megtehetik, hogy döntenek arról, hogy tesznek ki házaló 
tevékenység tiltására vonatkozó táblát? 
 
Mrázik Sándor képviselő: gondoljuk át a rendeletnél. Ezt a táblát viszont tegyük ki. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: a táblák kihelyezése nem ütközik semmibe? 
 
Horváth Károly megbízott jegyző: Nem, csak a közút kezelője szólhat bele. Meg kellene 
határozni, hány db táblát helyeznek ki. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: 4 db táblát kellene kihelyezni, a Sárosd táblákhoz. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem 
fel, hogy helyezzünk ki 4 db házaló tevékenységet tiltó táblát. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2011 (IV. 07.) számú 

Ha t á r o z a t a 

Figyelemfelhívó táblák elkészítéséről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert 4db „Településünkön az engedély nélküli árusítás és házaló 
kereskedés tilos” tábla elkészíttetésére és a település bevezető főútjai, 
belterületi határán történő elhelyezésére. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határid ő: 2011. június 30. 
 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: volt a Művelődési Bizottságnak ülése, ahol 
meghatároztuk a sárosdi rendezvények időpontját. Az idei évben a július 4-i héten lesz az 
alkotótábor. Július 9-én lesz az Országos Tűzoltóverseny, amit Sárosd rendez. Július 10-én 
lesz a lovasnap. Július 16-án lesz a Sárosd Napok, és 17-én a Horgászverseny. Polgármester 
asszony felvetése volt, mivel Országos Tűzoltóverseny lesz július 9-én, ahhoz kapcsolódna a 
falunap és akkor 16-án már nem lesz falunap. Kérem, hogy a testület vitassa meg, döntse el, 
hogy el tudjam kezdeni a szervezést. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a tűzoltóknak kell a nagy sátor. Azt csütörtökön fel 
kell állítani, aztán hétfőn le kell bontani, és csütörtökön újból fel kell állítani és hétfőn újból le 
kell bontani. Közben tárolni kell a sátrat, és amikor fel van állítva, őrizni kell. Eddig nem volt 
szó arról, hogy bált is szerveznek a tűzoltók. Ha július 9-én lesz bál és 16-án is akarunk egy 
egész napos programot, az nem biztos, hogy jól fog sikerülni, viszont 9-ére nem lehet 
főzőversenyt tartani. Augusztus 20-án lesz a zenés találkozó, lehet, hogy oda kellene egy 
kicsit más programot is betenni. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: nekem az alkotótábori egy hét az erőmet kiveszi. 
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Takács Istvánné képviselő: ha nagyobb összeg nem áll rendelkezésre, akkor az a 
leggazdaságosabb, ha egy ilyen látványosság köré építjük a falunapot. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: minden le van szervezve a tűzoltók azt mondták. A 
lovasnap egy részét nekünk kell állni, a sátrat is nekünk kell megszervezni. 
 
Göncz Zoltán képviselő: egyáltalán nem üti itt egyik a másikat. Nem mindenki megy ki a 
tűzoltóversenyre. A főzőverseny miért nem fér el egymás mellett egy napon?  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: megosztja a települést. Az a kérdés, hogy július 16-
ára is szervezzünk-e programot. 
 
Pleizer Lajos képviselő: ne szervezzünk. 
 
Véningerné Bognár Krisztina képviselő: ki szervezi meg a 9-i programot? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az lesz a falunap, hogy tűzoltóverseny lesz. 
 
Mrázik Sándor alpolgármester: ez valóban egy szerencsétlen helyzet, a bizottsági ülésen 
egy ütemet meghatároztunk. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: de pénz sincs rá. 
 
Takács Istvánné képviselő: megkérdezték tőlem, hogy tényleg nő lesz a jegyzőnk. Azt 
válaszoltam, hogy még nem döntött a testület. Volt máskor is olyan eset, hogy még nem is 
tárgyalt meg valamilyen ügyet se a bizottság, se a testület, és úgy jött le a faluban, hogy biztos 
forrásból tudják a döntést. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: amikor a jegyző bejelentette, hogy elmegy, akkor 
nekem a legelső mondatom az volt, hogy a következő jegyző nő lesz. Nem arról van szó, hogy 
kik pályáztak, kik nem. Az első pályázatnál csak nők voltak. 
 
Takács Istvánné képviselő: polgármester asszony vezető beosztást tölt be a kistérségnél. 
Lehetne, hogy a kistérségben folyó munkákról bővebben is kapjunk tájékoztatás? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: miért, nem kap a testület tájékoztatás? 
 
Takács Istvánné képviselő: úgy tudom, hogy Aba szeretne a közoktatási intézményi 
társuláshoz csatlakozni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: még hivatalos megkeresés nem érkezett. 
 
Takács Istvánné képviselő: park kialakításához meg kellene az önkormányzatnak a paplak 
előtti területet szereznie. Korábban szó volt a gáz és a víz szerelvényeknek a felszereléséről a 
paplakhoz. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a plébánossal, de a püspökséggel nem tárgyaltunk.  
 
Takács Istvánné képviselő: nyitottak, odaadnák a falunak. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: ezen az ülésen ez nem egy fontos bejelentés.  
 
 
Takács Istvánné képviselő: ahányszor mondok bármit az egyebekben, a polgármester 
asszony le akar torkollni, olyan hangnemben beszélsz velem, hogy akkor legközelebb írásban 
adom be a mondanivalómat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: visszatérünk rá, rendben van, de most nem tudunk 
dönteni. Vagy szavazhatunk is róla és megbízunk, hogy járd körbe az ügyet. 
 
Takács Istvánné képviselő: nem, én a nélkül is körbejárom, de nem akarom úgy, hogy ne 
tudnál róla. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: de én szeretném, ha így lenne.  
A képviselők többségével már megbeszéltem, hogy a Tűzoltó Egyesület részére biztosítunk 
800 E Ft kamatmentes kölcsönt, amit június végéig visszafizetnek, tűzoltóautó vásárlásához. 
Erről kellene most határozatot hozni. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2011 (IV. 07.) számú 

Ha t á r o z a t a 

Sárosdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosdi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2433 Sárosd, Fő u.2.) részére visszatérítendő 
támogatást biztosít az alábbi feltételek mellett: 

1. A visszatérítendő támogatás összege: 800.000,-Ft 

2. A támogatás kizárólagos célja és felhasználhatósága: tűzoltó autó 
vásárlása 

3. Visszafizetési határidő: 2011. június 30. 

 Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határid ő: 2011. április 30. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: az I. orvosi rendelő problémáját május végéig 
megtárgyaljuk.  
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Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket, miszerint 
a képviselő-testület elnapolta a jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálását.  
 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el. A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételét 
és az ülést berekesztette. 

 
k.m.f. 

 
 
 
 

 Lehotainé Kovács Klára Horváth Károly 
 polgármester  mb. jegyző 
 
 
 
 
 
 
 Véningerné Bognár Krisztina Mrázik Sándor 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 
 
 


