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Az ülés megnyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Megkérdezte, hogy az ismertetett 
napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata? 
 
A képviselő-testület 8 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ I. háziorvosi körzet működése. 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Gábor József és 
Mrázik Sándor képviselő-testületi tagokat javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 8 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
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1. 
I. háziorvosi körzet működése 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy múlt héten kedden felhívta a MEP 
és érdeklődtek, hogy a László doktornő körzetével kapcsolatban milyen információja van. 
Tájékoztatta őket, hogy a doktornő január végén beadta a szerződés felmondását július 31-i 
határidővel. A MEP-nek olyan információja van, hogy a doktornő május 1-től szeretne 
Dunaújvárosba menni és két helyen, nem működtethet praxist. Várta, hogy a doktornő 
jelezzen, de ez nem történt meg, és a múlt héten csütörtökön felhívta. A doktornő 
megerősítette, hogy valóban úgy van, ahogy a MEP elmondta. Pénteken bejött a hivatalba, és 
elmondta, hogy mit szeretne. Írásban nem adta be a kérelmet. Azt szeretné a doktornő, hogy 
május 1-től Dunaújvárosba mehetne háziorvosnak, és az I. körzet működtetését átadná az 
önkormányzatnak, de helyettesítőként ellátná a feladatot továbbra is. Az önkormányzatnak 
működési engedélyt kellene kérni. Informálódtak ezzel kapcsolatban.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy 2006. augusztusában a Steer doktornő ugyanezt a 
működtetési formát kérte a testülettől. Akkor ez a téma körbe lett elég jól járva és a kérelmet 
elutasította a testület. Kértek akkor állásfoglalást a MEP-től. Ha csak helyettes látja el a 
háziorvosi feladatokat, nincs betöltve az állás, akkor az önkormányzat a finanszírozás kb. 65 
%-át kapja meg. Az ÁNTSZ-szel is beszélt, akik tájékoztatták, hogy elméletileg nincs 
akadálya annak, hogy május 1.-től a működési engedélyt kiadják az Önkormányzat részére.  
 
Dr. László Judit háziorvos17 óra 10 perckor megérkezett. 
 
Dosztály Csaba jegyző: De a működési engedélyhez személyi és tárgyi feltételeknek a 
biztosítása szükséges. A jogszabályokban előírt feltételeket ennyi idő alatt nem tudja 
produkálni az önkormányzat, július 1.-től még szigorodni fognak a feltételek. Az ÁNTSZ 
felügyelője, akivel beszélt, még nem járt az I. körzet rendelőjében, nem tudják, hogy ez a 
rendelő jelen pillanatban mennyire felelne meg egy új működési engedély kiadásának. 
Négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelő, és szakképzett asszisztens kell. 
 
Dr. László Judit háziorvos: elmondta, hogy a négyszemközti betegfogadás megoldható, 
mert a jelenleg a lakáshoz tartozó kis szoba lehet az előírt helység, asszisztenst pedig segítene 
keresni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy nem lehetne-e azt, hogy július 
31.-ig Dunaújvárosban a doktornőt helyettesként alkalmazzák? 
 
Dr. László Judit háziorvos: Válaszolt, hogy az a doktornő, aki helyett menne Dunaújvárosba 
még nem ment nyugdíjba, meg kell vele ezt beszélni. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a doktornő hozott egy döntést. A testületnek a 
község érdekét kell képviselni, azt gondolja, hogy ezt is teszik. A doktornőnek az orvoslása 
mellett a saját érdekét kell nézni. Jó ötletnek tartja a polgármester asszony javaslatát.  
A doktornő meg fogja a praxist hirdetni eladásra. 
 
Dr. László Judit háziorvos: Elmondta, hogy nem hirdette még meg a működtetési jogát, 
mert teljesen reménytelen az eladása. Hirdesse meg az önkormányzat. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester elmondta, hogy a doktornő helyett nem hirdethetik 
meg a praxist, azt csak a jogosult teheti meg, lehet akár a megyei újságban hirdetni, vagy az 
egészségügyi közlönyben is. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy augusztusig gyakorlatilag van idejük a szerződés 
szerint, hogy fel tudjanak készülni a működtetésre. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy 3 hónapról beszélnek. Ha az önkormányzat átvenné 
a működtetést, akkor a 65 %-os finanszírozást kapná, ami veszteséget jelent, és ha augusztus 
1.-től nem találnak orvost, akkor tovább növekedne az önkormányzat kiadása.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, a doktornővel a szerződést azért kötötték 
fél éves felmondási határidővel, hogy legyen ideje a testületnek felkészülni arra, hogy 
megfelelő szakembert tudjon találni. Erre a fél évre az önkormányzatot terhelnék a kiadások. 
Egyrészt az önkormányzat elengedi a felmondási idő felét, és még átvállalja a terheket. A 
doktornőnek az önkormányzat fele van tartozása, de nem ez az elsődleges. Egy hónap alatt az 
önkormányzat nem tud asszisztenst találni. Megköszönte a doktornőnek az ülésen való 
részvételt. 
 
Dr. László Judit háziorvos 18 órakor távozott az ülésről. 
 
Mrázik Sándor képviselő javasolta, hogy ragaszkodjanak a szerződésben foglaltakhoz. 
Hogyan tudnák ezt megoldani egy hónap alatt, hogy a doktornő szájíze és a lakosság szájíze is 
jó legyen. A doktornő már biztos, hogy elmegy augusztus 1.-el, nem az ő személyében kell 
gondolkodni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy a Dr. László 
Judit háziorvossal kötött szerződésben foglaltakhoz ragaszkodik a testület. A doktornő eredeti 
beadványának megfelelően július 31-én jár le a felmondási idő. 
 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

38/2010 (III. 24.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Dr. László Judit háziorvos kérelméről 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja  

Dr. László Judit háziorvos szóbeli kérelmét az I. számú háziorvosi körzet 
május 1.-től való működtetésről. A feladat ellátási szerződésben foglalt 
feltételekhez ragaszkodnak. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
Könyvtári pályázat 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy minden évben lehet a könyvtári 
állomány növelésére pályázni. Akkor lehet pályázni, ha nem érte el az országos átlagot a 
könyvállományra fordított keret. Magasabb összeget, vagy ugyanannyit kell könyvbeszerzésre 
fordítani, mint előző évben, és kell plusz összeget is mellétenni. Ezeknek a feltételeknek 
megfelelnek. Ha 50 E Ft-tal megemelnék a könyvbeszerzési lehetőségét a könyvtárnak, akkor 
ez már egy pályázati alap. A könyvtár költségvetésén belül lenne átcsoportosítás, nem kell a 
tartalékból fedezni az 50 E Ft-ot. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a könyvtári pályázatot. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

39/2010 (III. 24.) számú 
 

H a t á r o z a t a 

Könyvtári pályázat benyújtásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

könyvtári állománygyarapító pályázat benyújtását. A 2010. évi 
költségvetésben tervezett könyvbeszerzési keretét 50 ezer Ft-tal megemeli a 
pályázat saját forrásának biztosítására. A Képviselő-testület kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott 
összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátja.  

 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2010. április 11. 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és 
a rendkívüli ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
Horváth Gábor József Mrázik Sándor 
 hitelesítő hitelesítő 
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