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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 17-én 

tartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 Mrázik Sándor alpolgármester 

 Takács Istvánné képviselő 

 Végh László képviselő 

 Zsigmondné Kovács Margit képviselő 

 

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző 

 Szarka Mihályné védőnő 

 Dr. Steer Katalin gyermekorvos 

 Dr. Koroknai Géza háziorvos 

 Jellinek János Emergency Service Kft. 

 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 

 

Távol: 

 Telek László képviselő 

 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 

 

 

 

 

Az ülés megnyitása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Véningerné Bognár Krisztina 

hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Telek László képviselő nem 

jelezte távollétét. A meghívóban szereplő napirendet egy ponttal ki kellene egészíteni. Mivel 

rendeletet kell alkotni a civil szervezetek támogatásáról, az lenne a 4. napirendi pont.  

Az aktuális ügyek lenne az 5. napirendi pont. Ezen kívül van-e valakinek egyéb javaslata? 

Nincs. Szavazásra teszem fel a napirendi pontokat a kiegészítéssel. 

 

A képviselő-testület 5 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamit tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról. 

 

2./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló komplex beszámoló. 

 

3./ Beszámoló az egészségügyi alapellátásban, szociális ellátásban végzett munkáról. 
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4./ Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet elfogadása. 

 

5./ Aktuális ügyek 

- Döntés a TÁMOP-6.1.2/11/3 (egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a 

kistérségekben) pályázatban való részvételről. 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor 

alpolgármestert és Végh László képviselő-testületi tagot javasolom.  

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igennel, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1. 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamit tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a jelentést a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról mindenki megkapta.  

Megérkezett az óvoda udvari szárnyán a födém- és tetőcsere használatbavételi engedélye.  

A játszótér létesítési pályázatnál szóban újabb hiánypótlást kértek. Az építési hatóság 

nyilatkozata kell, hogy a játszótér felújítása nem építési engedély köteles. Ez a nyilatkozat 

megérkezett, és be is nyújtottuk.  

Az iskola felújítás és tornaterem építésnél megvolt a garanciális helyszíni bejárás. A nyári 

szünetben fogják elvégezni a feltárt hibákat, hogy ne zavarják a tanítást. A parketta állapota 

nem a kivitelezés hibája, hanem valószínűleg a nem megfelelő karbantartás a részünkről, túl 

sok nedvességet kap.  

A Start Munka Program keretében folyik a feladatok végrehajtása, láthatók is az eredmények. 

A járdák építésével, ahol a járdalapokat kellett felszedni és átrakni, majdnem végeztek. 

Ezután lenne a templomtól a hivatalig lévő járda betonozása, de még nem tudjuk hogyan.  

Az MVM Partner Zrt-vel megkötésre került a villamos áram vételezésére vonatkozó 2013.évi 

szerződés.  

Az útépítési pályázatnál az aktuális jelentést elküldtük, el is fogadták. Ehhez kellett kérni az 

Alba Volán Zrt-től egy igazolást arra vonatkozóan, hogy hányan utaznak a járatokon.  

A könyvtárban volt selejtezés, a megyei könyvtárból is kint voltak. A könyvtáros összeírja a 

leselejtezett könyveket, meghirdetjük, és aki szeretne, vásárolhat belőle.  

Az iskolai konyhánál a sütő javításáról korábban már volt szó. Egy sütődobot 100 E Ft+ÁFA 

összegért javítottak volna meg. Kiderült, hogy ez nem volt elégséges, mind a három dobot ki 

kellett cserélni. Egy teljesen új sütő ára 700 E Ft, a javítás ára ehhez képest kevesebb.  

A K.I.P. Kft. a téli hótolás díját, 196 E Ft-ot nem kívánja kiszámlázni, felajánlotta ezt a 

munkát nekünk ingyenesen. A télen a gesztenyefasoron az elszáradt fákat is kivágták, két 

nagy traktorral beszállították, feldarabolták. Úgy gondolom, hogy az a legkevesebb, hogy 

határozatban megköszönjük. A magisztrátusnak is segítettek, felszántottak több területet.  

Aki egyetért azzal, hogy a K.I.P. Kft-nek köszönetet mondunk az önkormányzat érdekében 

végzett gépi munkáért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

63/2012 (V. 17.) számú 

 

H a t á r o z a t a  

 

K.I.P. Kft-nek köszönetnyilvánításról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a 

K.I.P. Kft-nek (2433 Sárosd, Fő u. 51.) a település érdekében és javára végzett 

munkájáért: a gesztenyefasor megtisztításáért, a magisztrátusnak teljesített 

földmunkáért, a téli hótolásért. 

 Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület köszönetnyilvánításáról a 

Kft-t a határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

 Határidő: 2012. június 15. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a szemétszállítási díjjal kapcsolatban nincs 

tennivalónk, hiszen nem vontuk vissza a tavaly hozott rendeletünket. Április 15-ig a 2011. évi 

díjjal számlázott a Vertikál Zrt. mindenkinek, a törvény szerint, ami április közepén változott, 

ezért ők elfogadják a decemberben megállapított díjakat és nem emelték a 680 Ft körüli 

összegre, amire a törvény lehetőséget biztosít. Ezt tájékoztatásul küldtük ki, ha megkérdezik 

tőletek, akkor tudjátok mondani, hogy ezért fog a Vertikál Zrt. küldeni mindenkinek 

magasabb összeget.  

Tájékoztatásul kaptátok a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság levelét, amelyben a 

rendezvényekkel kapcsolatos feladatokról ír. A Művelődési Bizottságnak valamit össze 

kellene állítani, mert Seregélyesen is okozott gondot a szélvihar a hétvégén. 

Van-e valakinek kérdése, véleménye javaslata a tájékoztatóval és a beszámolóval 

kapcsolatban? Nincs. Aki a tájékoztatót a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

64/2012 (V. 17.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatóról és a lejárt határidejű 

határozatokról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két 

ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  

 

 

 

2. 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló komplex beszámoló 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: látszik a Jobb Otthon Alapítvány beszámolóiból, 

hogy van jó néhány feladatunk mind a két területen. Azok az adatok, amelyek a 

beszámolóban szerepelnek, tükrözik, amit egyébként is tudunk. A lakosságunk összetétele 

minden szempontból problémát okoz. Elírás a beszámolóban, hogy ÁMK működik, és 

jelenleg még nem a NAT szerint van az egész napos iskola. Abból vannak eltérések, hogy az 

egyik helyen 2010-es létszámok vannak, a másik helyen pedig 2011-es. Amióta Tóthné 

Engelhardt Tünde látja el a családgondozói feladatokat, úgy gondolom, hogy sokat változott a 

helyzet ahhoz képest, mint amikor váltották egymást az emberek. 733 alkalommal végzett 

családlátogatást, és még számosan mennek be hozzá. A feladatokat elég mostoha 

körülmények között végzi, mert előfordult, hogy télen fűtés sem volt. Remélem, hogy a 

kistérségnek sikerül a szociális feladatok és a családsegítés más szolgáltatóval való ellátása.  

A szociális beszámolónál írják a jelzőrendszert, ami az időseknél van. A kistérségi 

beszámolójukban leírták, hogy jó néhányan lemondták, mert korábban ingyenes volt és most a 

nyugdíjtól függően térítési díjköteles. Megküldték, hogy kik azok, akik visszamondták 

Sárosdon a jelzőrendszert. A kistérségi beszámolókor abban maradtunk, hogy megnézzük, és 

ha tényleg nagyon alacsony a nyugdíja valakinek, akkor esetleg támogatásként 

biztosíthatnánk nekik a jelzőrendszert. Megnéztük, és nincs olyan, akit az alacsony nyugdíja 

miatt ilyen szempontból támogatni kellene. Úgy gondolom, hogy 80 E Ft-os nyugdíjból ez 

kifizethető. Kértem, hogy jelezzék, ha új belépő lenne. A kistérségi ülésen nagyon-nagyon 

nehezményeztük, hogy más településre viszik a családgondozókat, mert ez egy nagyon rossz 

megoldás. Egyrészt az idősek ragaszkodnak ahhoz, akit megszoktak, és a családgondozónak 

sem jó, hogy át kell járni Sárkeresztúrra és egy hónapig ott kell helyettesíteni. A Jegyző 

Asszony által készített beszámolóban egy elírás van a 2. oldalon, hogy nem egyszer, hanem 

kétszer kapnak egy évben rendszeres gyermekvédelmi támogatást, ami pénzbeli. Illetve még 

azt beszéltük meg, hogy általában ki szokták egészíteni a civil szervezetekre vonatkozó 

résznél, hogy valóban nem kiemelt célcsoport a gyerekek meg a fiatalság, de a Sportklubnál, a 

Tűzoltó Egyesületnél, a Horgász Egyesületnél, Sakk Egyesületnél jelentős számú gyerek és 

fiatal tevékenykedik. 

 

Takács Istvánné képviselő, a Szociális Bizottság elnöke: a 9. pontban ezt megemlíti. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: az általuk szervezett rendezvényeknél részt 

vehetnek. Nem azt jelenti, hogy effektív foglalkoznak velük. Azzal egészítsük ki, hogy az 

egyesületek életében a gyerekek és a fiatalkorúak is részt vesznek. A Jobb Otthon Alapítvány 

beszámolójában szerepel, hogy sok igazolatlan iskolai mulasztás van. Nekünk ez nagyon sok 

plusz munkát jelent. Ezeknek a gyerekeknek ide érkezik egy külön számlára a családi pótléka, 

aztán nekik bevásárolhatunk és elszállíthatjuk házhoz. Arra jutottunk, hogy legalább egy idő 

után megszüntetik a folyósítást. 

 

Takács Istvánné képviselő: Tóthné Engelhardt Tünde minden területen segíti a munkánkat, 

függetlenül attól, hogy melyik család- vagy gyermekvédelmi szervhez tartozik, ő maximálisan 

helyt áll itt. Gyakoriak a családlátogatások és magas számú is. Minden nap, amikor itt van, 

amíg be nem csukja az ajtót, állandóan vannak nála. A papírmunkákat általában otthon végzi. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, véleménye, javaslata? Ha nincs, szavazásra teszem fel az átfogó értékelést a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról az elhangzott kiegészítésekkel, és a 

Jegyző Asszony által előterjesztett határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

65/2012 (V. 17.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 

alapján 

 - megállapítja, hogy a 2011. évben a gyermekjóléti alapellátások a 

településen biztosítottak (gyermekjóléti szolgálat, óvodai- iskolai 

napközi) voltak, a feladatellátás eredményes. 

 - elfogadja a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról készült átfogó értékelést. 

 

 Felhívja a Jegyzőt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően az értékelést, 

valamint a Képviselő-testület határozatát a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 

 

 Határidő: 2012. május 31. 

 Felelős: Dr. Hanák Mária jegyző 
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3. 

Beszámoló az egészségügyi alapellátásban, szociális ellátásban végzett munkáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Jobb Otthon Alapítvány szociális területen végzett 

munkáról szóló beszámolójával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 

Nincs. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását és külön megköszönjük a helyben 

dolgozó munkatársaiknak a munkáját. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

66/2012 (V. 17.) 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. 

 

 Határidő: azonnal – a tájékoztatásra 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Védőnői Szolgálat beszámolója 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a II. védőnői körzetet ellátó védőnő novembertől 

táppénzen van, mert veszélyeztetett terhes. Egy időszakban a seregélyesi védőnő 

helyettesítette a körzetet, januártól március végéig, április elejéig Szarka Mihályné védőnő 

helyettesítette, és most ismét.  

 

Takács Istvánné képviselő: heti egy órában segíti az iskolát Szarka Mihályné védőnő, 

köszönjük. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: köszönjük Szarka Mihályné védőnő munkáját. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Gyurka Bernadett védőnő betanításában sokat 

segített, hiszen nyilvánvaló minden kezdőnek nehéz ez. Abban a körzetben pedig külön 

nehéz. Egyes rétegeknél máshol is probléma, hogy nehezen lehet őket jó útra terelni. 

 

Takács Istvánné képviselő: Gyurka Bernadett védőnő azt a munkamorált vette át, amit 

Szarka Mihálynétól látott. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: lelkiismeretes is volt. Majd megnézzük, hogyan 

lehetne megoldani a szkennert. A mikrofon nem is akkora összegű beszerzés. 

 

Szarka Mihályné védőnő: voltak, csak azok is tönkrementek, amikor az elektromos hiba 

volt. Nem is mikrofon, hanem hangfal kellene. Szünetmentes tápegység is kellene. De az 

elosztó olyan, ami kiold, ha nagyobb feszültséget kap. A védőnői program már alkalmas arra, 

hogy szkenneljünk bele. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ezután mentést kell végezni rendszeresen. A védőnő 

beszámolójával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a beszámolót, és köszönjük Szarka Mihályné védőnő előző évi sok-sok 

jól végzett munkáját. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

67/2012 (V. 17.) számú 

 

Ha t á r o z a t a 

 

Védőnői Szolgálat beszámolójáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Védőnői Szolgálat egészségügyi alapellátásban 2011. évben végzett 

munkájáról szóló szakmai beszámolót. Köszönetet mondanak Szarka 

Mihályné védőnőnek lelkiismeretes munkájáért. 

 Megbízza a polgármestert a döntés közlésére 

 

 Határidő: azonnal  

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: 2011-ben 10 volt a születések száma, ami szomorú. 

 

Szarka Mihályné védőnő: a másik körzetben 22 volt. Az idei évben összesen lesz 22. 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: van olyan család, ahol ugyanaz az anya és apa, és 

más a neve a gyereknek, mint a testvérének és már 14 éves. Hogyan van ez? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az apa nem ismerte el a gyereket. 

 

 

Szarka Mihályné védőnő távozott az ülésről. 
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Háziorvosok és a Központi Orvosi Ügyelet beszámolója 

 

Jellinek János Emergency Service Kft. részéről, Dr. Steer Katalin gyerekorvos és Dr. 

Koroknai Géza háziorvos megérkezett. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a beérkezett anyagokat mindenki 

megkapta. Valakinek van-e kiegészítenivalója a beszámolóhoz? Nincs. Ha van kérdésük a 

képviselőknek, akár a háziorvoshoz, akár a gyermekorvoshoz, akár az ügyelettel 

kapcsolatban, akkor most meg tudjuk tenni. 

 

Zsigmondné Kovács Margit képviselő: mit tudnánk tenni, hogy az indokolatlan hívások 

száma csökkenjen? 

 

Jellinek János Emergency Service Kft.: ez mindig aktuális kérdés. Csak azt tudjuk 

mondani, hogy egészségnevelés. Mi az ügyeletről el nem küldhetjük a megkeresést, akár 

kihívnak, akár személyesen megjelenik, el kell látni ennek megfelelően. A háziorvosi rendelés 

meghosszabbítása a központi orvosi ügyeleti ellátás, de ez országosan így van. Próbálunk ott 

lenni azokban a városokban, településeken, ahol ügyelünk, felajánlottuk már a 

szolgáltatásainkat. Nagyon szívesen tartunk oktatásokat iskolákban, önkormányzatoknál, ahol 

igény van rá, hogy mégis a laikus embereknek legyen valamilyen rálátásuk, hogy ismételten 

tanuljanak meg lázat csillapítani. Valóban ösztönözni kell az embereket. Pont azoknak a 

rovására történnek meg az ellátások, akinek éppen szüksége lenne az ellátásra. Volt egy 

ÁNTSZ ellenőrzés, és megdicsérték az ügyeletet. Minimális dolgokat hiányoltak, széklet 

tartályt, úgy tudom, hogy az nem is előírás, de ha az ÁNTSZ ragaszkodik hozzá, akkor 

viszek. Az orvos kérdés az még mindig kardinális. Gyakorlatilag, ha jól tudom 5 helyi, illetve 

községi orvos ügyel. Próbáljuk megoldani, amíg lehet külsős orvosok bevonásával. 

Megkerestük az orvosokat levélben is, szóban is, hogyha egy-egy ügyeletet vállalnának még 

pluszban, az már nagy segítség, nem kellene Pécsről, Kaposvárról az ismeretlen külsős 

orvosokat behozni az ügyeleti rendszerbe. A helyi, térségi orvosok, csak itthon vannak.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: meg is kérdezzük Koroknai Doktor Úrékat, hogy 

esetleg nem tudnának-e ebben segítségünkre lenni, esetleg egy másik ügyelet rovására? 

 

Dr. Koroknai Géza háziorvos: itt van az indokolatlan hívások száma, és többnyire 

ugyanazok hívják ki. Ilyenkor bizony egy alapos vizsgálat kell, ami alapján mondani lehet, 

hogy nem indokolt az orvosi ellátás.  

 

Jellinek János Emergency Service Kft.: ez nyilvánvaló, hozzászoktatták a betegeket, a 

lakosokat, hogy ide nyugodtan lehet jönni. Valóban az egészségneveléssel lehetne ezt 

leépíteni. Megvannak a veszélyei, feljelentés, panasz, hogy milyen ez az ügyelet, rögtön a 

cégre vetítik a dolgokat. Fel is szoktuk vállalni. Szóval nehéz. 

 

dr. Koroknai Géza háziorvos: be kell építeni a tanagyagba az egészségnevelést. Azok 

fognak eljönni a tájékoztatóra, akik nem hívnak ügyeletet. 38,5 alatt nem is javasoljuk 

csillapítani a lázat, ha csak nincs valami más. Azért nem veszek részt az ügyeletben, mert a 

szerződésben olyanok vannak, hogy nappal 1 percen belül, éjszaka 2 percen belül kell 

elindulni. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. 
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Jellinek János Emergency Service Kft.: soha senkitől el nem vártuk, hogy tényleg így 

legyen. Éjszaka szoktunk ellenőrizni, próbariasztást végezni. Nem ez az elsődleges, nem is 

tudom miért lett ez megírva. Ha csak ez a probléma, akkor referálni fogok a cég vezetősége 

felé.  

 

dr. Koroknai Géza háziorvos: az orvosi ügyelet és a mentőszolgálat között jól elhatárolható 

különbség van törvényileg is. Folyamatos, országos mentőszolgálat van, az EU-ban csak 

nálunk. Mentőhöz hasonlító szirénázó autóval a Nicky doktornő elkapatta a lakosságot.  

 

Jellinek János Emergency Service Kft.: ha csak egy ügyelettel is tudnának segíteni a 

munkában, vagy a térség ellátásában, írja meg, hogy milyen feltételekkel, mi legyen a 

szerződésben és állunk rendelkezésre. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki úgy gondolom 

mindenkivel, és ne legyen probléma akár szakmai, akár emberi. Bármilyen probléma van, 

megbeszéljük. Nem hiszem, hogy annyira rossz visszhangja van ennek a cégnek, hogy ennél a 

cégnél rossz lenne. 

 

dr. Koroknai Géza háziorvos: meggondolom. Lényegesen kevesebbet kell dolgozni, ahol 

most vagyunk, és jobban is fizetnek. 

 

Jellinek János Emergency Service Kft.: két alapvető dolgot mondott el, ami fontos és 

meghatározó minden tekintetben. Nem tudom, hogy mivel tudnám még meggyőzni. 

Köszönöm szépen a szándékot, hogy elgondolkodik rajta. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: egyszerűbb megoldani a hétvégi ügyeletet, a 

hétközi ügyelet okozza a nagyobb problémát. 

 

Takács Istvánné képviselő: pontosan 4 óra 3 perckor kapják a hívásokat bizonyos körtől. 

Eléggé ismerem a bizonyos kört. Azt tapasztalom, hogy hívják az ügyeletet, mert kapunk 

gyógyszert és nem kell elmenni a gyógyszertárba, mert ők biztosítják. Amit Önök odaadnak 

csak lázcsillapításra, az valakinek a keretéből biztos, hogy hiányzik. Hogyan oldják meg? 

 

Jellinek János Emergency Service Kft.: a cég kontójára megy, hiszen mi látjuk el a pesti 

központból. Van egy havi felhasználás. Költséghatékonyság szempontjából az orrukra kellett, 

hogy koppintsunk az ügyeletnek, mert el voltunk szállva a felhasználással és igényekkel. 

Minimális mennyiség megy ki az ügyeletre. 

 

Takács Istvánné képviselő: ha ez nem terhelné olyan mértékben Önöket, akkor az 

orvosoknak is többet lehetne fizetni. 

 

Jellinek János Emergency Service Kft.: a cég ügyvezetője érintett az ilyen pénzügyi 

kérdésekben. Ezt mindig a szerződést kötővel, vagy a kistérség meg a cég között határozzák 

meg. Nagyon kemény tárgyalások folynak az önkormányzatokkal, akik az elmaradásokat sem 

nagyon tudják rendezni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: esetleg tudna nekünk ilyen információt, hogy 

mondjuk itt helyben mekkora tétel, vagy hányszor biztosítanak gyógyszert is, vagy csak 

receptet adnak. Ez is benne van, hogy az ügyeleten a receptet is megírják, és nem kell 

bemenni a rendelőbe. 
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Jellinek János Emergency Service Kft.: nem tudok erre számot mondani. Le lehet szűrni 

nagyságrendileg az abai teljes felhasználásból. 90 %-ban biztos, hogy kapnak gyógyszert.  

Ha meg tudnak szervezni egy olyan fórumot, ahol ez a réteg összegyűlne, kijövünk, 

megpróbálunk elbeszélgetni velük, mint ahogy csináltuk a DVD és írásos anyagot, hogy 

mikor keressék fel az ügyeletet. Hátha kicsit közelebb kerülnénk egymáshoz. Ha nem adnak 

gyógyszert, akkor behorpasztják az autót, megütik az orvosokat. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: azért kellene kommunikálni, mert ez egyik félnek sem jó.  

A háziorvosok próbálnak következetesek lenni, értem én, hogy kijön az ügyelet és adok egy 

lázcsillapítót, ne törjék össze az autót, de ez pénzbe kerül. Az egyik oldalon így 

„szabadulunk” meg, hogy gyógyszert adunk, az biztos, hogy egy ellentétet szül 

mindenképpen. Azok fognak menni a tájékoztatóra, akik alaphangon nem veszik igénybe ezt 

a szolgáltatást. A háziorvosos és az ügyeleti rendszer szakmai párbeszédet folytat, akkor 

valahova el lehet jutni. Lehet kell egy olyan orvos, aki fel meri azt vállalni, hogy azt mondja, 

hogy ez nem igényel ügyeleti ellátást. Nem biztos, hogy helyes dolog, hogy az orvosnak kell 

ezt megtenni. A megyei tiszti főorvosnak kellene ezt elküldeni. Amikor volt a vizitdíj, az egy 

teljesen normális rendtevő dolog volt. Fele beteglétszámmal működött az ügyelet. 

 

dr. Steer Katalin háziorvos: az indokolatlan ügyelethez fordulást meg kelljen fizetni, ez 

benne van az orvosok követeléseiben. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: próbáljuk humánusan kezelni ezeket a problémákat. 

Legyenek következetesek. Nyilván az orvost az esküje kötelezi. Pedig tudjuk a megoldást, 

úgy gondolom, hogy Ön is tudja, a két háziorvosunk is tudja, hogy mi lenne az a rendező elv. 

Van egy jó mentőszolgálata ennek az országnak, akkor még csinálunk még egyet, még egyet, 

én meg úgy élem meg, hogy rossz a magyar egészségügy. Nagy mennyiségű pénz ott van, 

csak nem biztos, hogy jól van fókuszálva. 

 

Jellinek János Emergency Service Kft.: amikor ott állnak az orvos körül 10-en, akkor lehet 

bárki következetes, hogy adjak-e gyógyszert, vagy ne. Ez a baj. 

 

dr. Koroknai Géza háziorvos: az ügyelet kényelmi szolgáltatás. Hogyan lehetne emelni az 

ügyeleti béreket? Úgy, hogy emelik a díjakat. 70-80 km-es körzete van az ügyeletnek Sopron 

környékén, vagy Kaposváron, és ott jól meg tudják fizetni az ügyeleti dolgozókat.  

A sárbogárdi és cecei ügyelet is van, ami nem kellene, mert volt 8 eset, amiből 4 volt 

indokolt. 

 

Jellinek János Emergency Service Kft.: nekünk is van egy ilyen ügyeletünk, ahol a 

település ragaszkodott, hogy nekik kell. És ott van a másik ügyelet 5 km-re. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: körbejártuk a dolgokat annak idején az ügyelettel 

kapcsolatban. Nem csatlakozhattunk Székesfehérvárhoz, mert Sárosd és Nádasdladány több, 

mint 30 km. Sárbogárdhoz ugyan ezért nem lehetett csatlakozni, ezért maradt az abai ügyelet. 

 

dr. Koroknai Géza háziorvos: ahova a mentő odaér 15 perc alatt, az ügyeletnek két óra alatt 

kell odaérni. A tisztiorvosi szolgálat a saját érdekét nézi, de nincs arra olyan jogszabály, ami 

ezt szabályozza, amire hivatkozik. Ha nem fizetnek erre az ügyeletre többet, akkor több 

ügyeleti kör csinál egy ügyeletet. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: csak az ÁNTSZ adja ki a működési engedélyt, és 

nem írja alá. 

 

dr. Koroknai Géza háziorvos: meg kell fellebbezni. 

 

Jellinek János Emergency Service Kft.: volt már ilyen ügyünk Szolnok megyében, és 

teljesen jogos volt az álláspontunk. 

 

dr. Koroknai Géza háziorvos: sok példa van rá. Van olyan ügyelet, ahol 70 km van a két 

szélső település között és működik. A mentőszolgálat a sürgős esetekre van. Ha valaki  

3 napon túl lázas, akkor forduljon orvoshoz, hacsak nincs valami riasztó tünete. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a lakosság másik fele meg a másik véglet, aki későn 

megy orvoshoz. 

 

dr. Koroknai Géza háziorvos: sokáig itt működött az ügyelet. 

 

Jellinek János Emergency Service Kft.: mondom az orvos igazgatónak, hátha esetleg 

valamit ki tudunk találni, hogy ezt a konzekvens hadműveletet tudjuk indítani. De minden 

csoda 3 napig tart. De jönnek a feljelentések, panaszok. 

 

dr. Koroknai Géza háziorvos: a notórius ügyeletet hívók esetében is előfordul, hogy 

indokolt a hívás, de azért kell alaposan megnézni, leírni a dolgokat. A megoldás az, hogy jó 

fizetéseket adni és olyan orvosokat tud alkalmazni, akik jó szakemberek, konzekvensek, akik 

meg tudják mondani, hogy nem indokolt, nem szorulnak orvosi ellátásra.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: van-e még kérdés? Ha nincs, akkor megköszönöm 

mindhármuk előző évi munkáját és további kitartást kívánunk. Ha valamiben tudunk segíteni, 

akkor keressenek bennünket. Pénzt nem nagyon tudunk ígérni. A riasztórendszer kiépítését 

írja a Koroknai Doktor Úr a beszámolójában, ebben megpróbálunk gondolkodni. Kiderült, 

hogy az Ön rendelőjében van a termosztát, és amikor nincs rendelés, akkor a fogászaton hideg 

van. Ezt meg kell oldani a nyáron. 

 

dr. Koroknai Géza háziorvos: lehet a termosztátot programozni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: azért nézze meg szakember, hogy nincs-e más oka, 

de majd a nyáron. Szavazásra teszem fel, hogy a testület elfogadja a beszámolót azzal, hogy 

megköszönik az orvosok munkáját és az ott dolgozó asszisztensek munkáját is. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

68/2012 (V. 17.) számú 

 

Ha t á r o z a t a 

 

Az egészségügyi alapellátás beszámolójáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

háziorvosok egészségügyi alapellátásban 2011. évben végzett munkájukról 

szóló szakmai beszámolókat. Köszönetet mondanak a háziorvosoknak és 

asszisztenseiknek.  

 Megbízza a polgármester a döntés közlésére 

 Határidő: azonnal - a tájékoztatásra 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki az ügyelet beszámolóját elfogadja és köszönjük 

munkájukat, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5  igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

69/2012 (V. 17.) számú 

 

Ha t á r o z a t a 

 

Az egészségügyi alapellátás beszámolójáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Központi Orvosi Ügyelet egészségügyi alapellátásban 2011. évben végzett 

munkájukról szóló szakmai beszámolót. Köszönetet mondanak az ügyeletben 

dolgozóknak. 

 Megbízza a polgármester a döntés közlésére 

 Határidő: azonnal - a tájékoztatásra 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

 

Jellinek János Emergency Service Kft. részéről, Dr. Steer Katalin gyerekorvos és Dr. 

Koroknai Géza háziorvos távozott az ülésről. 

 

 

Fogorvosi beszámoló 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: csak tavaly és idén kértünk a fogorvostól 

beszámolót. Kiküldtük az ellátási szerződést is. Változott a fogászat rendelési ideje, és az 

ÁNTSZ a működési engedély módosításához már új ellátási szerződést kér, ami január 1-től 

lesz kötelező. Megkötésre került ez a szerződés, hogy ne tartson hónapokig az eljárás, de a 

szerződés nem tartalmazza, hogy mit fizet az orvos és mit az önkormányzat, ez külön 
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megállapodásban lesz. Úgy gondolom, hogy együtt kellene majd erről tárgyalni mindegyik 

orvos esetében. A fogászatnak van saját villanyórája, desztillált vizet használ, illetve az 

önkormányzat számlázza a gázt. Elmondta a doktor úr, hogy sokszor hideg van a rendelőben, 

és kiderült, hogy a Koroknai doktor úr rendelőjében van a termosztát. A beszámolóval 

kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a 

fogorvos beszámolóját és feladat-ellátási szerződést. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

70/2012 (V. 17.) számú 

 

Ha t á r o z a t a 

 

Fogorvosi ellátás beszámolójáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

fogorvosi alapellátásról szóló beszámolót valamint a feladat-ellátási 

szerződést. 

 Megbízza a polgármestert a döntés közlésére. 

 

 Határidő: azonnal - a tájékoztatásra 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

4. 

Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet elfogadása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ez a későbbi időszakra vonatkozik, de bele kell 

tenni a záró rendelkezésekbe, hogy milyen dátummal legyen és hirdessük ki. Holnap ki lehet 

hirdetni, fel lehet tenni a honlapra. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: a 2. pontba, az értelmező rendelkezésekhez javasolnék egy 

nevezési díjat is beépíteni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: én olvastam valahol nevezési díjat. Az igazgatási 

szolgáltatási díjak, illetékekhez nem lehet betenni? 

 

dr. Hanák Mária jegyző: de igen. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az a kérdés, hogy az működési költségnek számít-e? 

 

dr. Hanák Mária jegyző: igen, ami a sporttal kapcsolatos az mind annak minősül. 
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Takács Istvánné képviselő: az előfizetési díjak azok folyóiratok, szakkönyvek? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: igen, de pl. lehet internet előfizetési díj is, vagy 

telefon előfizetési díj. Minden évben április 15-ig hirdeti meg az önkormányzat május 15-i 

beadási határidővel a pályázatot feltéve, hogy lesz pénz. A pályázatokról a testület dönt a 

júliusi ülésen. Március körül van elfogadott költségvetés, így két héttel előbbre lehet tenni az 

időpontokat. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: be kell fizetni a tagdíjat március végére a Sakk 

Egyesületnek.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: hát nem ebből fogja befizetni.  

 

Takács Istvánné képviselő: ha pl. valamelyik civil szervezet augusztus 1-jén kapja meg a 

pénzt, miért nem lehet, hogy a következő év augusztus 1-jén számoljon el vele? 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: mert az önkormányzatnak zárni kell az évet és az 

egyesületnek is. A legjobb esetben az 5. hónapban megkapják a támogatást, és az elköltésére 

van 7 hónap.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: legyen március 31. a közzététel időpontja az április 

15. helyett. Egy hónappal előbb megkaphatják a pénzt a szervezetek. A beadási határidő 

május 15. helyett április 30 legyen és nem a júniusi, hanem a májusi testületi ülésen legyenek 

elbírálva a pályázatok.  

 

Takács Istvánné képviselő: egyetértek. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: augusztusig legyen lehetőség a pályázatra. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a tervezetben is csak egy hónap van a benyújtásra. 

A rendelettel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs.  

Aki egyetért a rendelet tervezettel az elhangzott módosításokkal, valamint az idén június 15-ig 

kell benyújtani a pályázatokat, és a testület a következő ülésen dönt róluk, kérem 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület minősített többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

8/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
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5. 

Aktuális ügyek 

 

- Döntés a TÁMOP-6.1.2/11/3 (egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 

a kistérségekben) pályázatban való részvételről. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 

programokra kiírt pályázat beadási határideje május 31-ig. Az előző testületi ülésen 

mindegyik pályázatra azt mondta a testület, hogy foglalkozni kell velük. Ebben konzorciumi 

tagként vennénk részt. Ehhez a pályázathoz megküldtem a kért adatokat. Seregélyes úgy 

döntött, hogy nem vesz részt a pályázaton, mert nincs rá pénze. Gyakorlatilag nem tudom, 

hogy ki van még bent a pályázatban. Aki egyetért azzal, hogy részt vegyünk az egészségre 

nevelő és szemléletformáló életmód programokra kiírt pályázatban, kérem kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

71/2012 (V. 17.) számú 

 

H a t á r o z a t a  

 

az egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programokra kiírt pályázatról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

az Önkormányzat vegyen részt az egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmód programokra kiírt pályázatban. 

 Felkéri a Polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Folyószámla hitel megújítása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Május 31-én lejár a folyószámla-hitel módosított 

határideje. Az OTP Bank Nyrt. jelezte, hogy a hitel futamidejét 2012. december 21.-ig van 

lehetőség megújítani. Javasolom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Ezzel kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra teszem fel a folyószámlahitel 

megújítását. 
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A képviselő-testület minősített többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta:  

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

72/2012. (V. 17.)  

 

H a t á r o z a t a 

 

A folyószámlahitel futamidejének meghosszabbításáról 
 

 

 1./ Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Folyószámla-

hitelkeret igénybevételét rendeli el. 

 

 A  hitel  célja: működési célú folyószámla hitel 

 

 A  hitel  összege: 15.846.000 Ft 

 

 A  hitel  futamideje : 2012. december 21. 

 

 Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és 

járulékait betervezi és jóváhagyja. 

 Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi 

költségvetési bevételét, annak hitel fedezetéül történő 

engedményezését.  

 ingatlan fedezet helyrajzi szám szerint 

- Sárosd, Fő u. 15.            hrsz.: 42/1 

- Sárosd, Szabadság tér 5 hrsz.: 53/3 

- Sárosd, Dózsa Gy. u. 5.  hrsz.: 506 

- Sárosd, Hantosi u. 9.      hrsz.: 863 

 

 A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit 

figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében 

meghatározott korlátozás alá.  

 

 2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel 

történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat 

képviseletében a Bankkal megkösse. 

 

 Határidő: 2012. május 31. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 

ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára dr. Hanák Mária 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

Mrázik Sándor Végh László 

  hitelesítő hitelesítő 

 

 


