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Az ülés megnyitása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Mrázik Sándor képviselő jelezte, 
hogy nem tud részt venni az ülésen. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül 
van-e valakinek egyéb javaslata? 
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Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne ismertetni egy beadványt a 
tükröspusztai úttal kapcsolatban. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Mártír utcai és a Temetősori 
lakók is adtak be egy kérelmet az úttal kapcsolatban. Ezt is az egyebekben tárgyalják meg. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni egy két éve 
hozott határozattal kapcsolatban. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni a 
falunappal kapcsolatban. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni a  
12 lakásos bérházzal kapcsolatban. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni a 
tornateremmel kapcsolatban. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy az 1. és a 3. napirendi pontot 
cseréljék meg, és 4. napirendi pont legyen az iskolai házirend. Szavazásra tette fel a napirendi 
pontokat az elhangzottakkal kiegészítve. 
 
A képviselő-testület 10 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Az I. sz. háziorvosi körzet működtetése (szóbeli előterjesztés). 
 
2./ Beszámoló a SÁROSD NAPOK-ról (szóbeli előterjesztés). 
 
3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
 
4./ Tornaterem használati rendjének elfogadása. 
 
5./ Egyebek. 
 

 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Hallósy Péter 
alpolgármestert és Végh László képviselő-testületi tagot javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 10 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 

 3



1. 
Az I. sz. háziorvosi körzet működtetése (szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Dr. László Juditnak lenne egy 
kérése. Átadta a szót a doktornőnek. 
 
Dr. László Judit háziorvos: Elmondta, hogy szeretné a gyógyszertári lakást kibérelni, hogy 
amíg nem tudja elvinni a holmiját, addig ott tárolja, mert ahova költözik, ott nem fér el 
minden. De ha nincs olyan orvos, aki beköltözne a Dózsa utcai lakásba, akkor inkább ott 
tárolná a holmikat, ha engedélyezik. A rendelőt, a várót és a kisszobát átadja. Be lehet zárni a 
rendelő és a lakás közötti ajtót. Októberre teljesen el tudja vinni a holmiját.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a gyógyszertári lakást a 
gyógyszertárat működtető cég bérli. Vagy a Dózsa utcai szolgálati lakás használatát 
engedélyezik valamennyi ideig, vagy más helyet ajánlanak fel.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy amíg a doktornő a lakást át nem adja, addig a 
lakbért természetesen fizeti. 
 
Dr. László Judit háziorvos: Elmondta, hogy természetesen addig a lakbért fizeti. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy arra is kell gondolni, ha esetleg 
felújítást kell végezni, nem biztos, hogy sikerül a téli időszakban. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az előző testületi ülésen is beszéltek arról, hogy 
nem biztos, hogy sikerül elköltöznie a doktornőnek, de szeretnék felújítani a lakást. A 12 
lakásos bérház merült fel, hogy oda át tudja vinni a holmikat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy vagy a volt ÖNO épületébe. 
 
Dr. László Judit háziorvos: Elmondta, hogy összecsomagolja a holmijait. Nem lakni 
szeretne a lakásban, hanem tárolni a dolgait. Jó lenne, ha nem kellene átvinni valahova a 
dolgait. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a testület ezt a kérést beszélje át, és értesíteni 
fogják a döntésről a doktornőt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy jó lenne a jövő héten a rendelőt és 
a várót kimeszelni. Van a doktornőnek lakbértartozása. Megkérdezte, hogy ennek kifizetésére 
mikor számíthatnak. 
 
Dr. László Judit háziorvos: Elmondta, hogy amit a lakbér kifizetésére szánt összeget, az 
APEH leemelte. Az iparűzési adót és a gépjárműadót kifizette. Megkérdezte, hogy arra van-e 
mód, hogy a lakbér egy részéről számlát kapjon? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy eddig is ment mindig számla a 
lakbérről. A bérleti szerződést a doktornővel kötötték, nem a Bt-vel, ezért a Bt. nevére nem 
tudják kiállítani a számlát. 
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Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a testület döntését ez a körülmény befolyásolja, 
mert egy év körüli hátralékban van és még erre pár hónap rámenne. 
 
Dr. László Judit háziorvos: Elmondta, hogy mielőtt elmegy, mindent ki szeretne fizetni, 
nem akar úgy elmenni, hogy tartozása van. Tavasz végén fizetett lakbért. 
 
Dr. László Judit háziorvos 17 óra 35 perckor távozott. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy már tavasszal is jelentős volt a lakbér tartozása a 
doktornőnek. Az adóhátralékot tudják inkasszálni, ezt tudja a doktornő. Fizetési meghagyással 
tudták behajtani a lakbért korábban is. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az átadás pillanatában amennyiben kiegyenlíti az 
elmaradt számlákat a doktornő, és előre kifizeti a tárolás idejére a költségeket, akkor maradhat 
a lakásban, ha nem, akkor teljesen költözzön ki. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy ne maradjon ott a bútor a lakásban 
semmiképpen, ha elköltözik a doktornő. Ha mégis tárolni szeretné a bútort, akkor a volt TSz 
irodánál tárolhatja. Ott egy helyiség bérleti díja kevesebb, mint a lakásé. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogyha a doktornő a tárolás idejére nem fizeti ki a bérleti 
díjat, akkor költözzön ki. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy előre fizesse ki a doktornő a bérleti 
díjat. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogyha a fennmaradó tartozást nem fizeti ki a 
doktornő, akkor nem kell aláírni neki semmiféle papírt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy automatikusan megszűnt a 
szerződése a doktornőnek a felmondással. A testület azt mondja, hogy a lakásban ne maradjon 
a bútora. Közös a rendelővel az az épület, hiába lesz az ajtón kicserélve a zár. A volt TSz 
irodánál egy helyiséget tudnak biztosítani, ha előre kifizeti a bérleti díjat. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy találnak arra helyet, ahol tárolni tudja a doktornő a 
bútorait, ha kifizette a tartozásait. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy vigyen el mindent a doktornő. Ha benne vannak 
ebben, akkor 100 E Ft már nem oszt, nem szoroz. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy felírtak egy-két dolgot, amelyek 
nincsenek meg a rendelőben. Ezeket be kell szerezni, mert ezek minimumfeltételek. Meg kell 
nézni, hogy a doktornő, amit átvett eszközöket, mennyi idő alatt amortizálódnak le. A 2002-
ben átadott számítógép helyett a doktornő által tavaly vásárolt gépet fogja itt hagyni. Nem azt 
a programot használta, amit az önkormányzat vásárolt. Nyomtatót is kell vásárolni, mert a 
meglévő rossz, a régivel nem lehet vényt nyomtatni. Kint volt megbeszélésen  a tisztifőorvos 
úr, és elmondták neki, hogy a Koroknai doktor úr nem az egyik körzetet szeretné vegyessé 
alakítani, hanem mindkettőt. Azt válaszolta a főorvos úr, hogy ő csak javaslatot tehet, nem 
javasolja ezt a megoldást. A legkisebb település is arra törekszik, hogy legyen önálló 
gyerekorvosi körzete. Ha a létszám lecsökken, akkor legfeljebb az önkormányzatnak hozzá 
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kell tenni összeget a fenntartásához. A jegyző úr felhívta a Koroknai doktor urat, aki azt 
mondta, hogy nem nyújtja be írásban a vegyes körzetre vonatkozó javaslatát. A tisztifőorvos 
úr még elmondta, hogyha egy család kezébe kerülne az orvosi ellátás a községben, az nagyon 
veszélyes lenne, de természetesen a testületnek van joga dönteni. Az orvosnak a rendelkezésre 
állási időben rendelkezésre kell állnia, abban az időszakban nem helyettesíthet. A mezőfalvi 
Bartos doktornő ennek megfelelően vállalta el az I. körzetben való helyettesítést. A 
doktornőről a mezőfalvi lakosságnak is nagyon jó véleménye van. A Mosolygó doktornőt 
próbálják meggyőzni arról, hogy jöjjön ide háziorvosnak. Azért váltott munkahelyet, mert az 
ügyeletet nem szerette volna csinálni, mert egyedül nevel három gyereket. Ehhez nem járult 
hozzá Soponyán a testület.  
A testület hozhat olyan döntést, hogy nem kell a két helyettes orvosnak készenlétet biztosítani 
és az ügyeletet ellátni, hiszen van háziorvos a településen, és nekik kötelessége ellátni a 
betegeket amiért külön juttatást kapnak. A Mosolygó doktornő egyelőre két hónapra vállalta a 
helyettesítést, a Bartos doktornő hosszú távon is vállalta a helyettesítést. Az ÁNTSZ csak 
abban az esetben ad ki működési engedélyt, ha főállású, megfelelő végzettségű asszisztenst 
találnak. Ők ajánlottak egy személyt, aki Seregélyesről fog átjárni. A két doktornőnek és az 
asszisztensnek az egy havi bére és a járulékok, illetve az útiköltség 800 E Ft lesz. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy a doktornőknek a fizetése fix díj, vagy 
rugalmasan igazodik ahhoz, hogyha tovább kell rendelni? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy az egyik doktornő alkalmankénti 
díjat kér, a másik pedig megbízási szerződéssel helyettesít. Megkérdezte, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel az 
I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről szóló határozati javaslatot. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

80/2010 (VII. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről 
 
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. augusztus 1.-el visszaveszi 
a sárosdi I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését, a háziorvosi ellátás folyamatos 
biztosítása érdekében. 
Megbízzák Dr. Bartos Krisztina és Dr  Mosolygó Éva házi szakorvosokat a helyettesítéssel. 
Létrehoznak 1 fő közalkalmazotti álláshelyet szakápolói, asszisztensi munkakörre. 
Jóváhagyják a Dr. Bartos Krisztna és Dr. Mosolygó Éva háziorvosokkal a helyettesítésről 
kötött szerződéseket. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alábbiakra:  
     -  ÁNTSZ működési engedély kérelem aláírására, megkérésére,  
     -  a finanszírozási alapszerződés aláírására a KDREP Fejér Megyei Kirendeltségével, 
     -  közalkalmazotti kinevezés aláírására, 
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     -  felelősségbiztosítás megkötésére. 
 
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

2. 
 

Beszámoló a SÁROSD NAPOK-ról (szóbeli előterjesztés) 
 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az MVH még nem döntött a 
pályázatról, de július 10-én, szombaton helyszíni ellenőrzést tartott. A pályázatban talán el 
tudják számolni a Szűcs Judit fellépését, mert a Ghymes együttes azért nem tudta vállalni a 
szereplést, mert ez az időpont már foglalt volt. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy kint volt a lovasnapon, és áldatlan 
állapotok voltak. Nem mindenhol volt lenyírva a fű, valahol nagy bozót volt, és nincs WC. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy hátul, ahol a lovasok vannak, ott 
van egy WC. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy ott romhalmaz van. Elég szomorú, hogy 
ilyen WC van ott. Nem csoda, hogy felháborodtak a nézők. Nem igaz, hogy nincs pénze a 
Lovas Egyletnek két mobil WC-re. Ebben hibás a testület is, a következő testületnek ezt 
rendbe kell tenni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a lovaspályánál van egy épület, 
amit talán át lehet alakítani. A következő lovasnap megrendezéséig próbáljanak megoldást 
találni a WC-re. Ha nem megoldható, akkor mobil WC-t kell rendelni. 
 
Telek László képviselő: Elmondta, hogy annak az épületnek megint nem lesz gazdája. 
Véleménye szerint mobil WC-t kell rendelni a lovasnapra is. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy a Művelődési Bizottság szeretne kidolgozni egy 
szerződés tervezetet, amelyben olyan feltételekkel átadnák a lovaspályát a Lovas Egyletnek, 
mint a Sportkörnek a focipályát, vagy a Horgász Egyesületnek a területhasználatot. A tavalyi 
lovasnap előtt egyedül próbált rendet rakni a Hallósy Péter. Az úttal párhuzamosan azt a  
100 m-t karban lehet tartani, vannak ott árnyas fák, oda lehetne ülni. Az a bizottság 
véleménye, hogyha odaadják a Lovas Egyletnek a pályát, akkor cserébe azt a területet jó 
gazda módjára rendbe-, és tisztán tartsák. Az óvoda és az iskolai napközi kivihetné oda a 
gyerekeket, mert lenne rá igény. Olyan köztes megoldást kellene találni, hogy mindenki jól 
járjon. Egy sikeres, balhémentes rendezvényen vannak túl. Megköszönte mindenkinek, aki 
valamilyen módon részt vett a lebonyolításban, szervezésben. Sikeres kulturális hetet 
mondhatnak maguk mögött az alkotótáborral együtt. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy jó lenne, ha egyszer a Lovas Egylet 
elnökével leülnének beszélni. A Kunos úr szerint jövőre a kanális melletti lapos területen lesz 
a lovasverseny, mert az nagyon jó hely, közel van vízvételi lehetőség. Ennél sokkal rosszabb 
körülmények között van B kategóriás verseny. Ha nincs fogathajtás, akkor időben nem 
csúsznak. Ez a svájci kapcsolat úgy tűnik, hogy fog működni. A lovassportra lenne igény. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a másik probléma a lovasnapon az 
áram volt. Lekötést nem tudnak még oda is kérni, mert 64 E Ft-ba kerül. Abban maradtak a 
művelődési bizottsági ülésen, hogy valamikor összehívják a Lovas Egyletet és a Sportkört is, 
mert nekik sincs szerződésük. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy egyszer ennek már nekifutott a bizottság, ahol 
nagyjából ugyanezek a javaslatok voltak. A Lovas Egylet szerződésében az volt, hogy a 
pályát lólegelőnek, megőrzőnek ne használják. A Sportklub esetében az önkormányzat egy 
összegben szerette volna átadni a támogatást nekik, hogy ők fizessék a közüzemi díjakat, és 
náluk is nagy felháborodás volt, ezek miatt a szerződésekből nem lett semmi. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a bizottság a szerződés tervezetet 
megpróbálja augusztus végéig, illetve a szeptemberi testületi ülésig előkészíteni. Arról 
határozatot kellene hozni, hogy a lovaspályán alakítsanak ki WC-t. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy előbb körbe kellene járni, hogy mekkora költség 
lenne ez, és utána hozzanak határozatot. Arról határozzanak, hogy megbízzák a jegyzőt vagy 
a polgármestert, hogy a kiépítés költségeit és lehetőségét tárják fel. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a következő testületi 
ülésre járjanak utána, hogy mennyibe kerülne a lovaspályánál egy WC kialakítása, felelős a 
jegyző. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

81/2010 (VII. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Lovaspályán WC kialakításáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

jegyzőt, hogy vizsgálja meg, milyen lehetőség van a lovaspályán WC 
kialakítására, milyen költséggel járna. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: következő Kt. ülés 
 

 
3. 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Takács Istvánné képviselő kérésére 
kaptak egy listát a tornaterem építésével kapcsolatos kifizetett és visszaigényelt, valamint a 
kifizetett és be nem nyújtott számlákról. 
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Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság 
feladatul kapta, hogy az Önkormányzat által megvalósított nagyberuházások pénzügyi 
elszámolását vizsgálja át. A bizottságnak szinte olyan érzése volt, hogy a vizsgálat felesleges 
volt, hiszen minden arra érdemes ellenőrző szerv leellenőrizte a felhasználást és 
jogszerűséget. A tornaterem beruházás még nincs lezárva. A bizottság megvizsgálta a 2007. 
október-november hónapban az ÚMFT KDOP keretében megvalósuló, a Sárosd II. sz. orvosi 
rendelő kiegészítő akadálymentesítése és a Sárosd Nagyközség Önkormányzati 
Ügyfélszolgálat Akadálymentesítése pályázatok lebonyolítását, pénzügyi elszámolását és a 
helyszíni ellenőrzések megállapításait. A beruházás teljes befejezésére 2008. október 
hónapban került sor. A támogatási összeget a helyszíni ellenőrzések, hiánypótlások után teljes 
egészében kifizetésre kerültek. A bizottság javasolja a testületnek az akadálymentesítéssel 
megvalósult beruházások ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a beszámoló tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület 10 igennel, egyhangúlag tudomásul vette az akadálymentesítési 
pályázatok ellenőrzéséről szóló beszámolót. 
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság a 
megvizsgálta az ÚMFT KDOP keretében megvalósuló belterületi utak felújítására kiírt 
pályázat lebonyolítását, pénzügyi elszámolását és a helyszíni ellenőrzések megállapításait. 
2009-ben megtörtént a beruházás teljes befejezése, és a bizottság javasolja a testületnek a 
megvalósult belterületi utak beruházásának ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a beszámoló tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület 10 igennel, egyhangúlag tudomásul vette a belterületi utak beruházás 
ellenőrzéséről szóló beszámolót. 
 
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy a tűzvédelmi rendszer főkapcsolójának 
áthelyezését miért az önkormányzatnak kellett kifizetni? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azért, mert nem volt benne a 
beruházásban. A tűzvédelmi rendszer főkapcsolójának tervét elfogadta a tűzoltóság, de 
amikor a terv szerint megvalósult, akkor nem fogadták el, és az áthelyezésre kötelezték az 
önkormányzatot. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy megkapták a tornaterem végleges használatbavételi 
engedélyét. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a hőszigeteléssel kapcsolatos 
KEOP pályázatokat leállították június 30-al. Valószínűleg ki fognak majd írni új pályázatot 
más feltételekkel. Megkérdezte, hogy a jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a jelentést az elhangzott 
kiegészítésekkel. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
82/2010 (VII. 15.) számú 

 
H a t á r o z a t a 

 
A lejárt határidejű határozatokról 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: azonnal  

 
4. 
 

Tornaterem használati rendjének elfogadása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Művelődési Bizottság kapta 
feladatul, hogy a tagiskola vezetésével együtt dolgozzák ki a tornaterem működési 
szabályzatát. Ez megtörtént.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az 5. ponttal kapcsolatban, hogy egyszerűen ki kell 
mindegyik bejárati ajtóra tenni a dohányzást tiltó táblákat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az iskola egész területén nem lehet 
dohányozni.  
 
Végh László a Művelődési Bizottság elnöke: Elmondta, hogy próbáltak egy komplex 
használati rendet alkotni. Ilyenben kellene gondolkodni az iskolának is, és ezt átvehetik teljes 
egészében. Két pont van, amit nyitottan hagytak. A 14. pontban a délutáni felelős személyét, 
és a térítési díjakban nem tudott megegyezni a bizottság. Az egyik javaslat az volt, hogy a 
sárosdi lakosú diákigazolvánnyal rendelkezők 3500 Ft/óra bérleti díjat, egyéb bérlők pedig 
5000 Ft/óra bérleti díjat fizessenek. A másik variáció az volt, hogy mindenki 5000 Ft/óra 
bérleti díjat fizessen.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a bérleti díjból kell fedezni a 
felügyeletet ellátó bérét és a közüzemi díjakat.  
 
Végh László a Művelődési Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság javasolja a tervezet 
elfogadását. Véleménye szerint, ha valaki sárosdi fiatal és sportol, azt sportkörben teszi, és azt 
valamilyen formában úgyis támogatják. Érdeklődtek bérleti díj ügyben, és ez az összeg 
teljesen humánus, középkategória alatti.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nem minden diák sportkörben 
tevékenykedik. Ha összeáll 10 sárosdi diák be akar menni focizni a tornaterembe, akkor 
nyilvánvaló, hogy nekik kevesebb pénzük van. Ezért javasolta a 3500 Ft-ot a sárosdi lakosú, 
diákigazolvánnyal rendelkezőknek. 
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Dosztály Csaba jegyző: Megkérdezte, hogyha vegyes társaság szeretné használni a 
tornatermet, akkor milyen díjat fizetnek? 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy ez merült fel a bizottsági ülésen is. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy ez valamilyen tevékenység, amit a szülők 
finanszíroznak. Ha el akarnak menni a tornaterembe focizni, akkor fizessék meg. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy nagyon részletes, kidolgozott ez a terv, és 
javasolja elfogadni. Ha sportkör használja a tornatermet, akkor nekik adhatnak támogatást. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a 8., 12, és 14. pont, mintha egyik ütné a másikat. 
Ki fog reggel nyitni? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy aki órát fog tartani, az fog nyitni. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy ki a portás? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a sorrenddel van gond. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy a 14. pontban a délutáni foglalkozásról van szó. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy vendégeknél a 12 pontban meghatározottakat 
ki dönti el? 
 
Végh László képviselő: Válaszolt, hogy a 14. pontban meghatározott személy, aki oda be 
lesz írva. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a tanulókra vonatkozó szabályoknál a 10. pontban 
leírtak bekövetkezése esetén minden esetben készüljön baleseti jegyzőkönyv. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ezt jogszabály előírja, és most is minden iskolai 
balesetről kap jegyzőkönyvet. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel az 5000 Ft/óra terembérleti díjat. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
8 igen szavazattal 
1 ellenszavazattal 
tartózkodás nélkül 
1 fő nem vett részt a szavazáson 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

83/2010 (VII. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A tornaterem bérleti díjáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5.000,-Ft/óra 

bérleti díjat állapít meg a tornaterem tanórán kívüli használatáért. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
                          Bárkányiné Vohl Mária tagintézmény vezető  
 Határidő: folyamatos 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy a bérleti díj összege a tornaterem tanórán kívüli 
használata rész 3. pontjába kerül beírásra, és az utolsó oldal aljáról törlésre kerül. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az még függőben marad, hogy ki 
lesz a felelős a tornaterem nyitásáért, zárásáért és az időbeosztásért, ezt még az intézménnyel 
egyeztetik. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a tornaterem használati rendjét. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
8 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
1 tartózkodással 
1 fő nem vett részt a szavazáson 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

84/2010 (VII. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A tornaterem használati rendjéről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 

jóváhagyja az Általános Iskola tornatermének használati rendjét, az írásos 
előterjesztés és az elfogadott használati díj szerint. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
                          Bárkányiné Vohl Mária tagintézmény vezető  
 Határidő: folyamatos 
 
 

5. 
Egyebek 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a rendkívüli időjárás következtében 
dőltek ki fák a nyarasnál. Ezeket kivágták és be is szállították a hivatal udvarára. Egy személy 
igényelt fát, és neki saját hatáskörben juttatott. Ezeket a fákat pótolni kell, a következő évi 
erdőgazdálkodási tervben szerepeltetni kell. Korábban szó volt a Polgármesteri Hivatal 
ablakainak javítására érkezett ajánlatról. Akkor abban maradtak, hogy kérnek referenciát a 
cégtől. E-mailen kiküldték a javítás műszaki leírását. 
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Végh László képviselő: Elmondta, hogy akinél ilyen ablakjavítást végeztek, ők azt mondták, 
hogy 3 évet biztosan kibír. 
 
Telek László képviselő: Elmondta, hogy nála is végeztek ilyen ablakjavítást, és inkább 5 évet 
bír ki. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nagyon rossz állapotban vannak az 
ablakok, nagy részét nem lehet rendesen becsukni.  
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy ablakcserére úgysem lesz pénz. Találják 
meg az ablakjavítás költségének a fedezetét, és 3 évig le lesz a gond az ablakokról. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogyha a cég vállal 5 év garanciát, és a zárrendszert is 
kijavítják, akkor csináltassák meg. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ablakvasalat a kulcskérdés, mert azok vannak 
szétesve. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel Végh László 
képviselő javaslatát. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

85/2010 (VII. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Polgármesteri Hivatal ablakainak felújításáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Hungaryan Skyline Bt. ajánlatát a Polgármesteri Hivatal ablakainak 
javításáról, felújításáról, utólagos lég és hőszigeteléséről. Felhatalmazzák a 
polgármestert a felújítási munka megrendelésére, a vállalkozási szerződés 
aláírására. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2010. augusztus 15. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy érkezett ajánlat szelektív 
hulladékgyűjtésre a Zöld Magyarország Hulladékkezelő Kft-től. Megkereste a Vertikál Zrt-t 
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ezzel kapcsolatban, és a jövő héten adnak ők is ajánlatot, és utána tudnak dönteni. Ha a 
Vertikál Zrt. is térítésmentesen vállalja a szelektív hulladékgyűjtést, akkor velük kötnek 
szerződést, ha nem, akkor a Zöld Magyarország Hulladékkezelő Kft-vel. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Javasolta, hogy ugyanarra a napra tegyék a szelektív 
hulladék elszállítását, mint amikor a szemétszállítás van. 
 
A képviselő-testület 10 igennel, egyhangúlag egyetértett a térítésmentes szelektív 
hulladékgyűjtés igénybevételével. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy érkezett egy kérelem a Temetősori 
és a Mártír utca lakóitól az út állapotával kapcsolatban. Nem sárosdi lakos kezdeményezte az 
aláírásgyűjtést. Azzal egyetértenek, hogy valóban nagyon rossz állapotban van az út. Az a 
kérésük, kérdésük a lakóknak, hogy fel lehetne-e tölteni egy évben legalább kétszer a 
gödröket, és le tolólapozni.  
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy arra az útra csak követ kellene tenni. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy tőle a Hugi büfé előtti utcával kapcsolatban 
érdeklődtek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy megoldható lenne, ha a testület azt 
mondja, hogy ad egy x összeget erre. Attól kezdve, hogy hozatnak követ az útra, gyorsabban 
mennek az autók, és kihordják a követ. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a Sport utcán csuklós busz közlekedik. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezt jelezni kell a Volán Zrt-nek. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy ez ügyben szólni kell a KMB-nak. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azt válaszolják a megkeresésre, 
hogy igyekeznek eleget tenni a kérésnek. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy egy névtelen levelet adtak át Mezőfalváról, amit az 
Államigazgatási Hivatal küldött nekik, a Tükröspusztai úttal kapcsolatban. Nyilván a 
Kisbíróban lehet rá válaszolni. Az út nagyon rossz állapotban van. Az az egy tévedés van a 
levélben, hogy a polgármester nem azt írta le a Kisbíróban, hogy nyertek pályázaton az 
útfelújításra, hanem azt, hogy pályázatot adtak be. Az is megjelent később az újságban, hogy 
nem nyertek a pályázaton. A levélíró leírta, hogy már a busz sem megy ki Tükröspusztára. 
Tény, hogy biztosítani kell oda a közlekedést. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nem kaptak tájékoztatást arról, 
hogy nem jár busz Tükröspusztára. Kérte a képviselőket, hogy máskor, ha ilyenről tudomásuk 
van, akkor jelezzék a hivatalban.  
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy a tükröspusztai út mellett az árokban lévő 
fákat, bokrokat ki kellene vágni, mert belógnak az útra. Ettől sem tudnak közlekedni a 
buszok. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy erről már két éve is volt szó. Ezt 
meg kell nézni. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogy a tulajdonostól elvárják, hogy rendbe tartsa az út 
környékét. Meg kell nézni, hogy meddig az önkormányzaté a terület, és ki kell vágni a fákat, 
bokrokat. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a jegyző úr nézze meg, hogy 
meddig az önkormányzaté a terület. A polgármester meg kér ajánlatokat az ott lévő fák 
kivágására. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban tud érdeklődni a 
gazdaság erdeit karbantartó vállalkozótól. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 3 M Ft-ba került a jegenyesori út 
javítása. A tükröspusztai út hétszer ennyi, és ekkora összeget nem tudnak biztosítani. Mart 
aszfalttal, vagy kohósalakkal fel tudják tölteni a gödröket. 
 
Telek László képviselő 20 órakor távozott az ülésről. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy elküldték a javaslatokat a Varga 
Gábor országgyűlési képviselővel kötendő szerződéshez, de határozatot nem hoztak róla. 
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem 
volt. Szavazásra tette fel a meghatározott megvalósítandó feladatokkal kiegészített szerződés 
kötését Varga Gábor országgyűlési képviselővel. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 9 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

86/2010 (VII. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Varga Gábor országgyűlési képviselővel kötendő szerződésről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy megkösse a szerződést, megállapodást Varga Gábor 
országgyűlési képviselővel a településen megvalósítandó feladatokról.  

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2010. augusztus 15. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy egy százhalombattai cégtől érkezett 
egy ajánlat közvilágítási szerződésre. Jelenleg völgyidőszakban 17 Ft+ÁFA, csúcsidőszakban 
24 Ft+ÁFA az áramdíj. A cég vállalná a közvilágítást, illetve a lámpatestek karbantartását is. 
A számláink alapján a kimutatásuk szerint 2011. december 31-ig 15,4 Ft+ÁFA/kWh vállalnák 
a számlázást. Ez kb. 301.085 Ft+ÁFA megtakarítást jelentene éves szinten. Az intézmények 
áramfogyasztását is kérte volna a cég, de az iskolánál nem lehet tudni, hogy mennyi a 
fogyasztás, mert most benne van az építkezés fogyasztása is. Olyan kompakt lámpatesteink 
vannak, amelyek 36 W-osak, de kb. 45 W-ot fogyasztanak. Ha ezeket kicserélnék, akkor  
38 W-ra lemenne a fogyasztásuk. Ezzel is 300 E Ft+ÁFA/év megtakarítást lehetne elérni.  
Az E-ON Zrt. is küldött ilyen ajánlatot, de azért nem kötöttek velük szerződést, mert 3 évig 
nem lehetne felbontani. Ez a cég lehet, hogy a templom megvilágítását, és egy-két lámpatest 
elhelyezését elvégeznének ingyen. 
 
Végh László képviselő: Elmondta, hogyha az ajánlatot adó cégnél nincs kikötve, hogy 3 évig 
nem lehet felbontani a szerződést, akkor elfogadható az ajánlatuk. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a megtakarításból lehet fizetni a 
lámpatestek cseréjét. De dönthetnek úgy is, hogy csak a közvilágításra kötnek szerződést. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Javasolta, hogy kössék meg a közvilágításra és a felújításra is a 
szerződést. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy kiküldi mindenkinek a szerződés 
tervezetet. Próbál ezzel a céggel tárgyalni arról, hogy ne két hét legyen a közvilágítás 
javításának a határideje. Szavazásra tette fel a cég ajánlatának elfogadását, és a testület 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 9 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

87/2010 (VII. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Közvilágítási ajánlat elfogadásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Multienergie Kft ajánlatát közvilágításra, felhatalmazzák a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2010. augusztus 15.  
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Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy kéri a testület hozzájárulását a július 19-től július 
23-ig való igazgatási szünet tartásához. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy január 1-től a testületnek kell 
jóváhagyni a polgármester szabadságának kivételéhez. A jövő héten két nap kivételével 
szabadságon lesz, illetve a falunap előtti héten is szabadságon volt. Szavazásra tette fel az 
igazgatási szünethez való hozzájárulást. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 9 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

88/2010 (VII. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Igazgatási szünetről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul  

2010. július 19-től július 23-ig a Polgármesteri Hivatal bezárásához, 
igazgatási szünet tartásához. 

 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: 2010. július 19. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a mai nap október 3-ra kitűzte a köztársasági elnök 
az önkormányzati választást. A képviselői mandátumot meg kellett állapítani, ez Sárosd 
esetében 6 fő, plusz a polgármester. A kisebbségi névjegyzéknek a zárása ma 16 órakor volt. 
Ugyan volt kellő számú, 32 db kérelem, de 8 nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, ebből 
kifolyólag nem lesz kisebbségi választás a községben. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy elég gyakran felmerül, hogy nincs szállás 
Sárosdon. Van egy-egy üres lakás a 12 lakásos bérházban. Nem egy nagy költség lenne 
kialakítani egy lakást szállásnak, mert néha lenne rá igény. Egy személy meg lenne bízva, aki 
ezt rendezné. Ez is valami bevétel lenne az önkormányzatnak. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a tetőtérben lesz üres lakás. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a bérházra vonatkozó szabályzattal ez nem 
összeegyeztethető. Ki vállalna felelősséget arra, aki ott megszáll?  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy gondolkodjanak a 12 lakásos 
bérházban való szállás kialakításán, és nézzék meg, hogy van-e erre lehetőség. 
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Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogyan áll az egyik lakás tartozásának az ügye? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy bírósági szakaszban van. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az abai önkormányzat az abai 
463/1 hrsz.ú ingatlant a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. Társaságba vagyoni betétként, 32.501.667 Ft értékben apportálni 
kívánja. Ehhez szükség van a kistérség képviselő-testületeinek hozzájárulására, illetve a 
polgármester felhatalmazására ahhoz, hogy a július 22-i taggyűlésen igennel szavazzon.  
Az írásos anyagot és határozati javaslatot a képviselők megkapták. Megkérdezte, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 9 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta:  
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

89/2010 (VII. 15.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft. törzstőke-emeléséről 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Fejér Megyei Bíróság mint Cégbíróság által Cg.07-09-
016811 cégjegyzékszámon nyilvántartott Sárvíz Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 8127 Aba, Rákóczi u. 12.) taggyűlésén 

 
1. Aba Nagyközség Önkormányzata tag által az abai 463/1 helyrajzi 

számú, 5910 m2 alapterületű, kivett gazdasági épület és udvar 
megjelölésű belterületi ingatlant nettó 32.501.667 Ft., azaz 
harminckettőmillió-ötszázegyezer-hatszázhatvanhét forint értékben a 
Társaságba történő apportálásáról döntő napirendnél igennel 
szavazzon. 

 
2. Sárosd Nagyközség Önkormányzata a tőkeemelésben nem kíván részt 

venni. 
 
3. A Társasági szerződésnek kizárólag a tőkeemelés miatt megkövetelt 

módosítása tárgyú napirendnél igennel szavazzon. 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a jelen határozatnak megfelelően a Társaság taggyűlésén 
elfogadott társasági szerződés módosítást, illetve az annak alapján elkészített 
egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést, valamint a változások 
cégbírósági átvezetéséhez szükséges egyéb dokumentumokat aláírja. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2010. július 22. 
 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  
A képviselő-testület beszámolót kér a Farkas Gyula Tagiskolától a 75/2008 (VI. 26.) számú 
határozat végrehajtásáról. 
A Képviselő-testület nem fogadta el a Dózsa u. 3. sz. alatti ingatlan hátsó részére érkezett 
bontási ajánlatot, és újból meghirdeti az épület bontását. 
A Képviselő-testület PRO-CIVITATE Sárosd kitüntetést adományoz Lehel Tamásné és 
Pleizer Lajos részére. 
A Képviselő-testület döntött egy kérelmező részére vissza nem térítendő támogatás 
biztosításáról. 
A Képviselő-testület döntött a Sárosd, Béke tér 1. sz. alatti bérházban lévő bérlakás 
bérbeadásáról. 
A Képviselő-testület két kamatmentes kölcsön kérelmet elutasított. 
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
Hallósy Péter Végh László 
 hitelesítő hitelesítő 
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