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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? 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni a HPV 
oltással kapcsolatban. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontokat az 
elhangzottakkal kiegészítve. 
 
A képviselő-testület 9 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Beszámoló az egészségügyi alapellátásban, szociális ellátásban végzett munkáról. 
 
2./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló komplex beszámoló. 
 
3./ Egyebek. 
 

 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és Végh 
László képviselő-testületi tagokat javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 9 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
 

1. 
Beszámoló az egészségügyi alapellátásban, szociális ellátásban végzett munkáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a beérkezett anyagokat mindenki 
megkapta. A II. védőnői körzetnél azért nem tudtak beszámolót kérni, mert a védőnő szülési 
szabadságon van, és helyettese még nincs. A László doktornőtől pedig nem érkezett meg a 
beszámoló. Kezdjék a II. orvosi körzet illetve a gyermekorvosi körzet beszámolójával, amihez 
hozzávehetik a védőnői beszámolót is, hiszen a kettő szorosan összetartozik, mert 
ugyanazokkal a gyerekekkel foglalkoznak mindketten. Megkérdezte, hogy van-e szóbeli 
kiegészítenivalójuk a beszámolóhoz? 
 
Szarka Mihályné védőnő: Elmondta, hogy mindent leírt a beszámolóban. 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: Elmondta, hogy neki sincs egyéb mondanivalója, mindent 
leírt a beszámolóban. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy Szabadegyházán meg tudták oldani a 
vérvételt, és beviszik Székesfehérvárra. Nem lehetne-e megoldani Sárosdon is, és nem kellene 
Székesfehérvárra beutazni a betegeknek? 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: Elmondta, hogy finanszírozási oka van ennek. Eddig a 
laborral szerződésük volt, ők biztosították a csöveket, a tűket, az anyagokat, és a labor autója 
elszállította a vért. Ezt a szerződést felmondta a labor. A helyben történő vérvételhez 
biztosítani kellene az anyagokat és a szállítást. Előjegyzési időpontot kell kérni, amikor viszik 
a vért, és biztosítani kell, hogy pontosan akkor érjenek be. Amennyiben az önkormányzat 
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hozzájárul az eszközökhöz, akkor lehetne helyben vérvétel. Nagy mennyiségben elég drágák 
ezek az eszközök, a szállítást is meg kell oldani, ezeket a költségeket nem tudta átvállalni. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy sajnálja, mert tényleg az a baj, hogy sokat 
kell várni a vérvételre, máshol ez nincs. 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: Elmondta, hogy ez pénzkérdés. Egy-egy vizsgálatra nem 
fizet annyit a TB, mint amennyibe kerül. A kettő közötti különbözetet valakinek hozzá kell 
tenni. A Megyei Önkormányzat pótolja ki ezt a székesfehérvári kórháznak. De csak annyi 
vizsgálatot lehet elvégezni, amennyi pénz van. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a védőnői beszámolóban az szerepel, hogy 
tavaly 10 gyermek született. 
 
Szarka Mihályné védőnő: Elmondta, hogy a körzetében született 10 gyermek, összesen  
30 született. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy mennyibe kerülne az önkormányzatnak, ha a 
helyi vérvételt megtámogatná?  
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: Válaszolt, hogy nem tudja, de utánanéz pontosan. A hantosi 
önkormányzat finanszírozza a vérvételeket. Ott egyszer kellett kémcsöveket beszerezni, mert 
valamennyit mindig adnak helyette, ez nem olyan nagy összeg. A szállításban kellene az 
önkormányzatnak besegíteni, mert azt nem tudják megoldani, hogy az egészségügyi dolgozó 
hiányozzon a munkából. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Megkérdezte, hogy a szállítás heti egy alkalom lenne? 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: Válaszolt, hogy ez attól függ, hogyan tudnak megállapodni a 
laborral. Valószínű, hogy kéthetente kellene szállítani. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogyan lehet szállítani a vért? Lehet 
személygépkocsival is? 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: Válaszolt, hogy igen. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy ez a falu érdekét, az emberek érdekét szolgálja. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a szállítást vállalja az 
önkormányzat. Kérte a doktor urat, hogy a laborral beszéljen a szállításról. Valamint 
mennyibe kerülne a csövek beszerzése. Az önkormányzat vállalja a vérvételhez szükséges 
eszközök beszerzését is. 
 
Takács Istvánné képviselő: Javasolta, mivel Hantoson ez már működik, hogy a vér 
beszállításánál csatlakozzanak hozzájuk. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nem biztos, hogy a labor fogad 
annyit, és egyszerre lenne a vérvétel. 
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Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az I. körzetnek nincs itt a képviselője, hogy 
nyilatkozna, hogy részt venne-e ebben. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy korábban átlagban mennyi 
vérvételt végeztek? 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: Válaszolt, hogy kb. 30-at, igény lenne rá most is. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a doktor úr az előző években is mindig említést 
tett a rendelő alapfelszerelésének a biztosításáról. Tudni kellene ennek az anyagi kihatását, 
hogy költségvetéskor tervezhető lenne a testületnek. Megkérdezte, hogy konkrétan mire 
gondol a doktor úr? 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: Válaszolt, hogy jogszabályi kötelezettség, amit biztosítani 
kell. Ki kellene számolni a felszerelések amortizációját, és a pótlás költségeit be lehetne 
tervezni a költségvetésbe. Nem gondolja, hogy nagyon nagy összeg lenne. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy év vége fele kellene jelezni, hogy 
mi az, amire a következő évben szükség lenne, akkor tervezhető lenne. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Kérte, hogy ezt is írja le a doktor úr, a vérvétellel kapcsolatos 
anyag mellékleteként. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azt le lehetne írni, hogy mi látszik 
arra nézve, hogy jövőre biztos pótolni kellene. 
 
Telek László képviselő 17 óra 30 perckor megérkezett. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a központi ügyelet beszámolójában szerepel, 
hogy nagyon magas az indokolatlan hívások száma. Ezt megfizettetné azzal, aki 
indokolatlanul hívja ki az ügyeletet. Nem biztos, hogy ez a megoldás. Mit tudnak tenni 
ebben? Hol tudna ennek az önkormányzat hangot adni: ennek anyagi korlátait kellene szabni. 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: Elmondta, hogy ennek egyetlen egy módja van. Amikor 
Sárosdon volt az ügyelet, 100 betegforgalma volt. Amikor szigorították a gyógyszerellátást, és 
amikor átkerült Abára az ügyelet, akkor 14-16 volt az átlagos betegforgalom. Ami ügyeleti 
ellátást igényel, csak azokat a feladatokat láthatja el az ügyeletes orvos, semmi mást. Ha 
konzekvens az ember, akkor ezek leépülnek. Azt kellett volna megtanítani az iskolában, hogy 
melyek azok a betegségek, amelyekhez ügyelet kell. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az előző szolgáltató tanult ebből, és egész 
elfogadható lett ez a dolog.  
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: Elmondta, hogy az ügyeletes teamet kellene oktatásban 
részesíteni, hogy akinek ügyeleti ellátást igényel az állapota, csak azt kellene ellátásban 
részesíteni. Nappal 1 perc, éjszaka 2 perc alatt indul el az ügyeleti kocsi, ezért nem írta alá az 
ügyeleti szerződést a jelenlegi szolgáltatóval. A rendszerrel van baj. Azt kellene tudni az 
embereknek, hogy melyek azok az esetek, amikor rögtön mentőt hívjanak. Az egészségügyi 
törvény szó szerint felsorolja ezeket az eseteket. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az ügyeleti időben történt 
halálozási arány Sárosdon a legmagasabb. Biztos, hogy ebben bent van Szociális Otthon. 
Akikhez kihívták az ügyeletet, kb. a 10 %-át kórházba is küldték. Javulás írható a számlánkra 
ahhoz képest, amilyen a korábbi időszakban volt. Látszik, hogy a helyben lévők jobban 
igénybe veszik az ügyeletet. Magasabb a hívások száma, mert gyakorlatilag 
tömegközlekedéssel nem lehet átjutni Abára Sárosdról. Ha van egy idős ember, aki rosszul 
van, biztos, hogy orvost hív először és eszébe sem jut, hogy a mentőt hívhatná. Ha 
kisgyerekkel történik valami, ez akkor is igaz. Megkérdezte, hogy a doktor úrnak mennyivel 
lett jobb az új ügyelettel a kapcsolata, mint esetleg a korábbival volt? 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: Válaszolt, hogy az ügyelettel nincs kapcsolatuk. Az 
ügyeletes orvos ad egy papírt a betegeknek az ügyeleti napló egy példányát. A leggyakoribb 
az, hogy annyira nem beteg a beteg, hogy felkeresse ezzel a papírral a háziorvost. Ha ilyen 
papírt látnak, nem tudják, hogy ki írta, ez probléma. Minden orvosi vizsgálatot dokumentálni 
kell.  
 
Szarka Mihályné védőnő: Elmondta, hogy kisbabáknál előfordult, hogy kihívták az 
ügyeletet, mert lázas volt, és a szülő nem jelenik meg az orvosnál másnap, csak véletlenül 
tudják meg, hogy milyen gyógyszert kapott a gyermek. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a gyermekorvos beszámolójában azt írja, hogy 
amennyiben csoda nem történik, a körzet rövid időn belül megszűnik. A doktornőnek 
folyamatban van a felnőtt háziorvosi szakvizsgája, hogyan áll vele? 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: Elmondta, hogy május 23. és 27. lesz a doktornő 
szakvizsgája. A számok választ adnak, folyamatosan csökken a gyermeklétszám. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 18 éven aluliak száma 2009. 
január 1-jén 763 fő. 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: Elmondta, hogy a 14 év alattiak tartoznak kötelezően a 
gyerekorvoshoz, a többiek választhatnak. Ez valamivel több, mint 600 fő. A gyerekkörzet 
mint olyan, elfogy. 
 
Dr. László Judit háziorvos 17 óra 45 perckor megérkezett. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy interneten keresztül megküldik a leleteket. Mi 
lenne, ha az ügyeleten megjelentekről e-mailt küldenének a háziorvosoknak? 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos: Elmondta, hogy sértené a betegjogokat, nincs jogi lehetőség 
rá. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy az ügyeleten elmondják a betegnek, hogy amit 
kapott papírt, azt be kell mutatni a háziorvosnak. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a II. orvosi körzet és a 
gyermekorvos beszámolójával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Nem volt. Szavazásra tette fel a Sospito Kft. beszámolóit, és felkérik a vezetőt, Dr. Koroknai 
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Gézát, hogy a helybeli vérvételi lehetőséghez szükséges információkat a következő testületi 
ülésig küldje meg. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

58/2010 (V. 13.) számú 
 

Ha t á r o z a t a 
 

A II. felnőtt háziorvosi körzet és a gyermekorvosi körzet beszámolójáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a II. 

felnőtt háziorvosi körzet és a gyermekorvosi körzet egészségügyi 
alapellátásban 2009. évben végzett munkájáról szóló szakmai beszámolókat. 

 Megköszönik a munkájukat. Felkérik Dr. Koroknai Géza háziorvost, hogy a 
helyi vérvétel anyagi feltételeiről adatokat, információkat szolgáltasson az 
önkormányzat felé.  

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal, következő Kt. ülés 
 
Dr. Koroknai Géza háziorvos 18 órakor távozott az ülésről. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a I. védőnői körzet 
beszámolójával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
Szavazásra tette fel a beszámolót. Megköszönik azt a plusz munkát, amit az új influenza elleni 
védőoltás idején végzett a védőnő 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

59/2010 (V. 13.) számú 
 

Ha t á r o z a t a 
 

Védőnői Szolgálat beszámolójáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Védőnői Szolgálat egészségügyi alapellátásban 2009. évben végzett 
munkájáról szóló szakmai beszámolót. 

 Megköszönik a védőnő munkáját. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Lehoatiné Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a Központi Orvosi Ügyelet 
beszámolójával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
Szavazásra tette fel a beszámoló tudomásulvételét. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
60/2010 (V. 13.) számú 

 
Ha t á r o z a t a 

 
Központi Orvosi Ügyelet beszámolójáról 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

Központi Orvosi Ügyelet egészségügyi alapellátásban 2009. évben végzett 
munkájáról szóló szakmai beszámolót. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
 
I. orvosi körzet 
 
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte Dr. László Judittól, hogy meghirdette a praxist? 
 
Dr. László Judit háziorvos: Válaszolt, hogy elküldte két szakmai lapnak, de nem tudja, 
mikor jelenik meg. Teljesen reménytelennek tartja az értékesítést. Ha van rá mód, akkor 
engedélyt ad, meghatalmazza az önkormányzatot, hogy hirdesse meg a praxist. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogyha meg van hirdetve a praxis, akkor tudnak 
róla, érdeklődni fognak. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy milyen tapasztalatai vannak az 
új ügyelettel kapcsolatban? 
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Dr. László Judit háziorvos: Válaszolt, hogy ennek a cégnek ügyelt korábban is. Vannak 
furcsa dolgok, amik nem cégfüggőek. Kevesebb a munka, mint régen volt. Visszacsökkent a 
hívások száma, de aránylag még mindig kevés a pénz, messzebbről tudnak keresni orvosokat 
az ügyelethez. A Koroknai doktor úr nagyon védi az adatokat. Azóta nem helyettesítheti őt, 
amióta átadta az adatokat. Jogilag nem lehet kiadni az adatokat, ebben igaza van. Az ügyelet 
nincs összekötve semmilyen módon a rendelőkkel, de jó lenne. Az ügyeletes orvosnak tudnia 
kell a beteg alapadatait, TAJ számát. Ezek nélkül még gyógyszert sem írhat fel. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy jelezni kellene, hogy legyen 
lehetőség arra, hogy az ügyeletek és a háziorvosi adatbázis legyen együtt. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy ez nem a betegről szól, ez a rendszer rossz. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy amikor szabad orvosválasztás van, akkor úgy 
gondolja, hogy az az orvos, akinek odaadta a kártyáját, megőrizze az adatait, és ne adja át a 
Kisbírónak. 
 
Dr. László Judit háziorvos: Elmondta, hogy lakcím, TAJ szám, születési idő, anyja neve, 
ezekről az adatokról beszél. 
 
Petrányiné Nagy Olga képviselő 18 óra 15 perckor megérkezett. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy Magyarországon vannak törvények. 
Mindenkinek legyenek okmányai. 
 
Dr. László Judit háziorvos: Elmondta, hogy azt is előírja a törvény, hogy lássa el, aki beteg. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy a doktornő most a felmondási idejét tölti. 
Megkérdezte, hogyan kíván itt lakni a továbbiakban?  
 
Dr. László Judit háziorvos: Válaszolt, hogy el fog költözni természetesen. A dunaújvárosi 
önkormányzat azt ígérte a cégnek, aki alkalmazza, hogy esetleg szolgálati lakást is adnak, de 
nem mondtak semmi konkrétumot. Ez nem lehet akadálya, hogy ide orvos jöjjön, hogy itt van 
még. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogyha Dunaújvárosban netán nem lesz lakás lehetősége, 
akkor egy másik lakásba át tud költözni a doktor nő. Úgy nem lenne szerencsés, hogy az új 
orvos ott rendel, a lakásban meg a doktornő lakik, és a rendelő és a lakás közművei is egybe 
vannak. Előfordulhat, hogy némi felújításra is szükség lesz a lakásnál. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a lakásból a rendelőbe való átjárás neki soha nem 
tetszett. A lakásából a műhelyébe sem nyílik ajtó. 
 
Dr. László Judit háziorvos: Elmondta, hogy ne próbálják ezzel a véleménnyel akadályozni 
más orvos választását. Emberélet is múlhat azon, hogy ő pongyolában a sáros és sötét udvaron 
át kerülővel ér a beteghez, vagy kilép a lakásajtón, és azonnal nekiáll kezelni a beteget. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy azt tapasztalta, hogy a doktornő mindig 
emberséges volt, és a szakmai tudása magasfokú. Szeretné ezt megköszönni.  
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megköszönte a doktornő eddigi munkáját, és 
remélik, hogy jobb körülmények között és tényleg szerencsésebben, kevesebb gonddal, bajjal, 
azt a munkát végezheti, amit szeretne. 
 
Dr. László Judit háziorvos: Elmondta, hogy nagyon szeretett Sárosdon dolgozni. Mindegyik 
asszisztense nagyon magas szakmai szinten, magas elvárásokkal dolgoztak magukkal 
szemben. Köszöni a köszönetet. Mindig igyekezett megtenni, amit tudott, sokkal kevesebbet, 
mint amit szeretett volna. Reméli, hogy találnak olyan orvost, aki tudja ezt csinálni. Egy 
adminisztrátor és egy asszisztens kellene, ha meg lehetne oldani, az jobb lenne. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester megköszönte a megjelenést Dr. László Judit 
háziorvosnak. 
 
Dr. László Judit háziorvos 18 óra 30 perckor távozott az ülésről. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Szavazásra tette fel az I. orvosi körzettel 
kapcsolatos szóbeli tájékoztató tudomásulvételét. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 11 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

61/2010 (V. 13.) számú 
 

Ha t á r o z a t a 
 

 Az I. számú felnőtt háziorvosi körzet beszámolójáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 

az egészségügyi alapellátásban 2009. évben végzett munkájáról adott szóbeli 
szakmai tájékoztatást. 

 Megköszönik dr. László Judit munkáját. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Végh László képviselő: Megkérdezte, hogy mint önkormányzat nem tudják meghirdetni a 
praxist? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a 6 hónap határidő abban az esetben működik, ha 
elhunyt a háziorvos. Nincs ilyen időpont, illetve az a leendő orvos, akinek bárhol volt ilyen 
praxisjoga, az nem köteles megváltani. Az újonnan praktizáló orvosnak kell praxisjogot 
megváltani. 
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„Jobb Otthon” Alapítvány beszámolója a szociális ellátásban végzett munkáról 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a beszámolóban le van írva, ami 
ehhez a területhez tartozik. Nagyon kevésnek találja, ami Sárosdra vonatkozó adat lenne. Ez 
már tavaly is felmerült. Nem tudja, hogy van Sárosdon pszichiátria ellátás és szenvedélybeteg 
ellátás.  
 
Sántha Magdolna „Jobb Otthon” Alapítvány: Elmondta, hogy van egy útmutató, ami 
alapján a beszámolót el kell készíteni, ezt a gyámhivatal kéri. Kötelező leírni, részletesen 
bemutatni a szolgáltatást. Az alapítványnak van működési engedélye a felsorolt ellátásokra. 
Ez a két szolgáltatást már korábban is jelezte. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra pályázni 
kell. Sikeres pályázatot adtak be, viszont a közösségi ellátásokra beadott pályázatot nem 
fogadták el. Azért tartotta fontosnak beleírni, hogy tájékoztassanak mindenkit erről az ellátási 
formáról. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy egy formai dolog, ami történik 
ezzel a beszámolóval. Semmilyen információt nem kapnak a képviselők, mi történik 
Sárosdon. Konkrét dolgokat kellene beleírni, amiből látnák akár azt, hogy milyen problémáik, 
nehézségeik vannak, és milyen eredményeket értek el.  
 
Sántha Magdolna „Jobb Otthon” Alapítvány: Elmondta, hogy 2010. évre vonatkozott a 
pályázat, ez pedig a tavalyi évről szóló beszámoló. Az idős ellátásban viszonylag magas 
számban vannak érintettek a többi kistérségi településekhez viszonyítva. Sajátossága, hogy az 
ellátottak jelentős többsége nem egy és kettő, hanem 3-4 órás gondozási szükséglettel 
rendelkezik. Nem lenne elegendő az alapszolgáltatás. De sokan nem tudják ezt a módot 
választani. Nagyon pozitívan néz a jövő felé. A szociális étkeztetést nagyon magas arányban 
veszik igénybe, akik saját maguk viszik el az ebédet. Nagyon nem jó rendszer alakult ki. 
főzőhelyenként 6 térítési díjat kellett megállapítani, 3 jövedelemi kategória alapján és még 3 
kategóriát állítottak fel, ezzel óriási fejetlenséget okozva. A szociális étkeztetésbe olyanok is 
bekerültek, akiknek nem kellene, hogy kérjék, mert nem rászorultak. Potom összegért 
vásárolják meg az étkezést. Ezeket az anomáliákat próbálják javítani, rohamosan le fog 
csökkenni az idei évben ezeknek a létszáma.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Sárosdon megszűnt az ÖNO. 
Megkérdezte, hogy van-e aki átjár Seregélyesre? 
 
Sántha Magdolna „Jobb Otthon” Alapítvány: Válaszolt, hogy nincs. Felmérést végeztek 
az ÖNO megszűnésekor, néhányan bekerültek a házi gondozásba és szociális étkeztetést 
igényelnek, és egy fő a családsegítő körébe is került. Elindult egy bizonyos gyerekház a biztos 
program keretében, aminek  ő a projektmenedzsere. Praktikusan ki lehetne használni azt az 
épületet, ahol most vannak, ha a testület is beleegyezik. Szakembert is tudnak biztosítani, ha 
szükséges, de vannak itt pedagógusok, akiket foglalkoztatni lehetne. Ez egy nagyon nagy 
lehetőség véleménye szerint. Meg kell ragadni ezeket a pályázati lehetőségeket, ebben 
szeretné felajánlani a segítséget. Tanoda pályázat is lesz, amire szintén nagyon jó lenne 
pályázni, nagy lehetőség lenne.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy nyitottak minden pályázatra. A 
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójának 8. oldalán is várt volna konkrétumokat. 
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Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány: Elmondta, hogy ez az egész csak Sárosdra 
vonatkozik. 
 
Sántha Magdolna „Jobb Otthon” Alapítvány: Elmondta, hogy a rendszer nagyon rossz. Ez 
egy nagyon fals adata. Nem halmozott adatot kér a KSH. Jövőre jelzik úgy, hogy valóban 
Sárosdra kihegyezve több dolog legyen jelezve, hogyha ez így átláthatóbb, akkor így fogják 
csinálni. 4 fajta adatgyűjtést, adatlapot vezetnek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy jó lenne, ha le lenne írva, hogy 
növekedés vagy csökkenés van ezen a területen. Itt és itt értek el eredményeket. Ez elég lenne 
a testületnek. Nem akarják, hogy még egy statisztikát vezessenek. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy sajnos úgy kell elkészíteni, ahogy a felsőbb 
szervek elvárják a beszámolót. Ha úgy készítenék el, ahogy szeretnénk, akkor kétfajta 
beszámolót kellene készíteni. 
 
Sántha Magdolna „Jobb Otthon” Alapítvány: Elmondta, hogy ebben a rendszerben készült 
beszámolóhoz csatolnának hozzá egy személyes oldalt, amit itt a testületnek meglenne, 
viszont a felsőbb szerv fele nem lenne elküldve. Egységes beszámolót készít. Szociális 
beszámolót csak Káloz és Sárosd kér. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a 8. oldalon a 6. pontnál mi a mércéje a szülői 
elhanyagolásnak? Mit takar ez? 
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány: Válaszolt, hogy nincsenek megfelelően 
kielégítve a gyermek szükségletei. Pl. a napi étkezése nincs meg, a lakhatási körülményei nem 
megfelelőek. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy mennyire reálisak a 100 %-hoz ezek az 
adatok? 
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány: Válaszolt, hogy a szenvedélybetegség abban a 
családban jobban előtérbe volt, mint a gyerekek elhanyagolása, és ott nem szerepel.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az elhanyagolásnak ez a látványosabb része, amit be 
lehet kategorizálni. Viszonylag jó körülmények között lévő szülő gyereknevelése abban merül 
ki, hogy itt van napi 5000 Ft és ne is lássalak. A nevelési feladataikat tulajdonképpen nem 
látják el. 
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány: Elmondta, hogy 10-16 éves pszichiátriai 
betegek vannak, akik nem kapják meg a kezelést, viszont a legjobb körülmények között 
vannak. Nem tudja hova besorolni, mert minden rendben van. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy ebben topon van Sárosd. 
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány: Elmondta, hogy igen, mert a többi településen 
mindig célt tudtak érni. Itt a szülők a homokba dugják a fejüket. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: megkérdezte, hogy nincs egyetlen hatóság sem, aki 
tudna intézkedni? 
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány: Válaszolt, hogy nincs, illetve ezeknek a 
gyerekeknek a különböző stiklieik miatt rendőrségi ügyük lesz. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy mit lehetne tenni? 
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány: Válaszolt, hogy valahogy ki kellene ezeknek a 
szülőknek a szemét nyitni. Ez nem szégyen, nem bolondnak, idiótának van titulálva ezzel a 
gyerek. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy ez nem egy teljes, korrekt adatszolgáltatás. 
Összetettebb a dolog, és csak az egyik van kiragadva belőle. Az összes gyerekhez viszonyítva 
kellene nézni. 
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány: Elmondta, hogy nem tudja az adatokat 
levetíteni. Csak az ellátási területükön, a látókörükben lévő gyerekekről tudnak.  
 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy vetítsenek ki mindent, ha több dologban érintett, 
akkor azt is tegyék ki a platformra. A probléma akkor is ott van, csak egy másikkal lefedve. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a szülőknek kellene felnyitni a szemét. Ebben tud 
az Alapítvány segíteni, vagy ki tudna? 
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány: Elmondta, hogy a jelzőrendszer minden 
tagjának kötelessége prevenciós feladatokat végezni. A védőnő, vagy az iskolával karöltve 
egy szülői értekezleten nagyon jó lenne egy tájékoztató.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy ezt talán már az óvodában el kellene kezdeni. Ezt 
szorgalmazza a testület az intézményvezetők felé, hogy egy ilyen tájékoztató, vagy tényfeltáró 
dologban részt vegyünk.  
 
Sántha Magdolna „Jobb Otthon” Alapítvány: Elmondta, hogy nagyon jó gyakorlatok 
indultak el. Ezt is szeretné ajánlani. Prevenciós programokra lehet pályázni szabadidős 
programokkal, pl. falunapon kézműves foglalkozás. Több helyen csináltak ilyent és nagyon 
hasznos és javasolja. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy próbáltak lépni ezekkel a problémás gyerekekkel.  
A szülők a homokba dugják a fejüket. A szülők a kulcsa ennek a dolognak, a gondok viszont 
főleg az iskolában csapódnak le. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy otthon nincsenek nevelve. Sajnos mi felnőttek 
neveljük ilyenné a gyerekeket. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy elég jól kielemezték a beszámolót, amit 
elfogadásra javasol. Legközelebb konkrét számokat kérnek a diagramm mellé. 
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Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy szeretné, ha élnének a „Jobb Otthon” 
Alapítvány felajánlásával, és a falunapra meghívnák őket. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy eddig az óvónők szokták ezt 
megoldani, nem tudták, hogy erre hajlandó az Alapítvány. Köszönik szépen a felajánlásukat. 
 
Németh Ibolya „Jobb Otthon” Alapítvány: Elmondta, hogy máshol a játszóházak nagyon 
flottul működnek, Sárosdon nem. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a könyvtári játszóházba  
kb. 20 gyerek elmegy, ha a művelődésszervező szervez játszóházat, oda is mennek, még 
szülők is. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy az alkotótáborban nagyon sok gyerek és 
szülő is van. Ott közel lehet kerülni hozzájuk. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a szociális területen végzett 
munkáról és a Gyermekjóléti Szolgálatról szóló beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazás a beszámolókról a szóbeli 
kiegészítésekkel. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 11 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

62/2010 (V. 13.) számú 
 

Ha t á r o z a t a 
 

Szociális munkáról és a Gyermekjóléti Szolgálatról szóló beszámolóról 
 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a szóbeli 

kiegészítésekkel együtt - elfogadja a „Jobb Otthon” Alapítvány beszámolóját 
a szociális munkáról és a Gyermekjóléti Szolgálatról. 

  
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
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2. 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló komplex beszámoló 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a komplex beszámolót a jegyző 
készíti úgy, hogy a védőnőtől és a gyermekjóléti szolgálattól is kér kiegészítést.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a gyámhivatal nagyon részletes szempontrendszert 
küldött, és a beszámoló pontról-pontra az alapján készült. Ezt a beszámolót be kell küldeni a 
gyámhivatalnak. Nem ért egyet azzal, hogy kétféle beszámolót kell írni. Bele lehet írni a helyi 
adatokat is. Az 1. pontban a 2007. évi demográfiai adatoknál a 4-7 év közöttiek létszáma 
természetesen nem 13, hanem 130 egynéhány. A 7. oldalon természetesen a HPV a helyes.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 3. oldalon az 5. pontban az 5 db 
gyermektartás díj megelőlegezési ügy, és nem megelőzési.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy ma volt a bűnmegelőzéssel és gyermekvédelemmel 
kapcsolatos megyei értekezleten. Az ottani számok tükrében a középmezőnyben van Sárosd. 
Tárgyi eszközök tekintetében az élmezőnyben vannak. Az igazolatlan hiányzások 
tekintetében az átlag felett vannak jelentősen. A Kodolányi Főiskola indított egy programot a 
munkaügyi központ támogatásával, amelyben iskolai szociális munkásokat helyeznek ki, akik 
a problémás gyerekekkel foglalkozhatnak. A következő tanévtől, ha erre lehetőség lesz, akkor 
érdemes lenne ebben lépni. A beszámolóhoz az adatokat mindig az illetékesektől kérte be. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy jónak tartja a beszámolót, ebből 
látnak valamit. Ami nagyon megdöbbentő, hogy a 8-14 éves korosztály, akikkel az iskola 
dolgozik, 2004-ben 454 fő volt, az idén 257 fő, tehát jelentősen lecsökkent. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 259 tanulóból 163 tanuló, több 
mint a fele, ingyenesen kapta a tankönyvet. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte, hogy mennyire szigorúak az ingyenes 
tankönyv adásának a jogszabályai? A 22 fős osztályából 17 fő ingyenes tankönyvet kap, és 
még 10 sem szorulna rá. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy akinek pl. tartósan beteg gyereke 
van, vagy 3 vagy több gyerekes az ingyen kapja a tankönyvet, a feltételeket jogszabály írja 
elő. Az állam adja rá a pénzt. Rossznak tartja azt a felfogást, hogy 1 gyerek nem gyerek, két 
gyerek sem, csak 3-nál kezdőik a gyerek. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy rosszak a jogszabályok. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy egyeztettek a „Jobb Otthon” Alapítvánnyal és a 
polgármester asszonnyal a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban. Tavaly a kézműves tábor 
étkezésének egy részét tudták ebből fedezni. A leigényelt összeget tavaly nem tudták 
felhasználni és 500 E Ft feletti összeget vissza kellett fizetni. Az idei keret 999 E Ft lenne. 
Ennek egy részét fenntartják a kézműves tábornak és a másik részéből megpróbálnak a 
jogszabályoknak megfelelően csomagokat összeállítani és azt kapják meg a családok. 
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Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy nagy szegénységi bizonyítvány, hogy vissza 
kellett fizetni ilyen pénzt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
1 fő nem vett részt a szavazáson 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

63/2010 (V. 13.) számú 
 

H a t  ár o z a t a 
 

A 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a  

2009. év átfogó értékelését a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról.  
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
 

3. 
Egyebek 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Jegenyesor felújításáról szóló 
51/2010 (IV. 29.) számú határozatot módosítani kellene. A Magyar Aszfalt Kft. az árajánlatát 
lecsökkentette 500 E Ft-tal, így3.054.275 Ft-ért vállalják a munkát. Megkérdezte, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel 
határozat módosítását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
1 fő nem vett részt a szavazáson 
 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

64/2010 (V. 13.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Jegenyesor felújításáról szóló 51/2010 (IV. 29.) számú határozat módosításáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 51/2010 (IV. 
29.) számú határozatát az alábbiakkal módosítja: A Képviselő-testület 
elfogadja a Magyar Aszfalt Kft. írásos bruttó 3.054.275.-Ft összegű árajánlatát 
a Jegenyesor útfelújítására.  

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: 2010. május 29.  
 
 
2010. évi Közfoglalkoztatási Terv módosítása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy korábban döntöttek arról, hogy a 6 
órás karbantartói állást 8 órásra módosítják. Az önkormányzat összes többi területén érdemes 
lenne az ő szakmai tudását kihasználni, ezért javasolja, hogy hagyják meg majd szeptembertől 
a 6 órás állást. Ha a létszámban 10 %-on belül van változás, nem biztos, hogy elfogadják, nem 
biztos, hogy adnak rá támogatást, ezért 10 %-kal változna a létszám. Nem biztos, hogy el 
fogják ezt a pénzt költeni, de ha szükség lesz rá, akkor nem biztos, hogy le tudják igényelni az 
összeget. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel Közfoglalkoztatási Terv módosítását az előterjesztés 
szerint. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 11 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

65/2010 (V. 13.) számú 
 

H a t ár o z a t a 
 

A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv módosításáról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az 
Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét az előterjesztés szerint. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal  
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a tornaterem műszaki átadás-
átvétele megtörtént április 30-án. Van egy-két olyan dolog, amit pótolni kellett, erre május 14-
ig kapott a kivitelező határidőt, és ellenőrizni fogják és akkor adják át az épületet. Kitették a 
tűzvédelmi rendszer főkapcsolóját a szekrényből, amire rányílik az ajtó, a tűzoltók kérésére. 
Korábban arról volt szó, hogy a tűzoltók be tudnak menni a Bem utcán keresztül a 
tornateremhez, de azt mondták, hogy az nem jó útvonal. Ha ki lesz kátyúzva a Mártír utca a 
bejáróig, akkor megelégednek azzal. Még nem tudni, hogyha az önkormányzat végzi el a 
munkát, és csak az anyagot vásárolják meg, akkor nem tartozik-e a közbeszerzéshez. Ha 
hozzátartozik az építési beruházáshoz, akkor előtte tárgyalást kell folytatni. Az ÁNTSZ is volt 
kint, összeírt néhány dolgot. Az építési hatóság rendben találta a dolgokat a használatbavételi 
engedélyhez, még a szakhatósági hozzájárulásokat kell beszerezni. Május 29-én 10 órakor 
lesz az ünnepélyes átadás. Több képviselővel egyeztetett, és Sipos József, a MOB tagja, 
Sárosd Díszpolgára fogja átadni a tornatermet. 
Tájékoztatásul megkapták a rendőrség kimutatását a március 16. és május 2. között történt 
bűncselekményekről. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a Sárbogárdi Rendőrkapitányság felfüggesztette a 
nyomozást az ún. ördögároknál történt nagy értékű falopás és a volt TSZ irodánál a betörési 
kísérlettel kapcsolatos ügyben. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Bem u. 26. sz. alatti, az iskola 
melletti épület tulajdonosa kéri a tetőjavítást, labda okozta károk miatt. Azzal nem ért egyet, 
hogy legalább évente egyszer kellene javítani a tetőt, mert tavaly tavasszal is javítva volt, és 
az elég nagy összeg volt. Felméri az ács, hogy mennyibe kerül, és utána beszélnek róla.  
A Sárosd-Seregélyesi vízfolyással kapcsolatban el lett küldve a levél az illetékes hatóságnak. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy mielőtt elküldte a megkeresést, telefonon beszélt a 
Vízügyi Hatósággal. Holnap kijönnek helyszíni bejárásra. Ha nem érkezik válasz tőlük, 
akkor a növényvédelmi felügyelőséget fogja megkeresni. Megkapták a képviselők a 
kimutatást az adóhátralékokról és a csatorna érdekeltségi hozzájárulások behajtásának 
állásáról szóló tájékoztatót. 3 M Ft van betervezve a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 
bevételre és már 2 M Ft befolyt, ez nem rossz arány. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 3 M Ft-ot terveztek, de 25 M Ft-ot 
kellene behajtani. Ha minden ügyfélnek kiküldik a felszólítást, akkor előbb-utóbb befolyik az 
összeg. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy ezek az adóhátralékok meddig vezethetők 
vissza? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy 5 évig. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy melyik a legrégebbi tartozás ezekből? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy kb. 5 évvel ezelőttiek. 2009-es hátralék 3-4 személy, 
társaság vagy cég a 80 %-át teszik ki, abból volt 1 M Ft-os befizetés amióta íródott a 
beszámoló. A megszűnt cégeknél nem tudnak semmit tenni. A kisvállalkozások valahogyan 
kifizetik a tartozást. A napokban mennek ki az újabb felszólítások.  
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Mrázik Sándor képviselő: Javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárja fel, hogy mi 
behajtható, mi nem, és tegyen javaslatot a testületnek, hogy ne göngyölítsék a hátralékokat. 
Amire van lehetőség, azoknak a behajtását folytassák tovább. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság részleteibe nem mehet bele, de 
az összegekben igen. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a kimutatásban nincs olyan, ami ezelőtt 
három vagy négy éve tartozik és a céget is felszámolták? 
 
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy a jogszabály alapján törölhetnek adótartozást. Ilyen 
nem szerepel a kimutatásban. Nagyon halvány esély van mindegyiknél, hogy be tudják hajtani 
a hátralékot. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy akkor visszavonja a javaslatát. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy ma megérkeztek a HPV elleni védőoltások, 
2x35 db. A Steer doktornő 1000 Ft/db adja be az oltásokat. Korábban döntött a testület arról, 
hogy biztosítja a 100 E Ft-ot az oltások beadására. 
 
Pribék Ferenc képviselő: Javasolta, hogy a jegyző úr járjon utána egy hivatalos 
állásfoglalással annak, hogy amikor a László doktornő elment, akkor a jogviszonyok, a 
praxisjog, hogyan alakulnak. Erről hozzanak határozatot. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte, hogy arról ne hozzanak határozatot, 
hogy legyen külön a lakás és a rendelő fűtése, vízfogyasztása és világítása? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy almérőket kellene felszerelni.  
A következő testületi ülésre várja a javaslatokat, ötleteket háziorvosra, mert konkrét személyt 
kell megjelölni a működési engedélyhez. Ha helyettes orvossal látják el a körzetet, akkor 
olyan helyettes orvos lehet csak, aki máshol nem helyettesít. A Koroknai doktor úrékkal nem 
tudunk számolni, csak ha Hantost feladják, mert ők ott helyettesek. Szavazásra tette fel Pribék 
Ferenc képviselő javaslatát. A jegyző úr kérjen egy hivatalos állásfoglalást arra vonatkozóan, 
hogyha a László doktornő elmegy, akkor a jogviszonyok, a praxisjog, hogyan alakulnak. 
 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
 
egyhangúlag 11 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
66/2010 (V. 13.) számú 

 
H a t ár o z a t a 

 
Praxisjog alakulásáról 

 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

jegyzőt, hogy írásban kérjen állásfoglalást arról, hogy az elmenő háziorvos 
működtetési (praxis) joga hogyan alakul. 

 
 
 Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
 Határidő: következő Kt. ülés 
 
 
 
Napraforgó Művészeti Modell Tagóvodának a felújítása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az óvoda tetőcseréjének 
anyagköltsége kb. 7 M Ft, a munkadíja 5,5 M Ft. A födémcsere kb. 2,5 M Ft. Egy rácsos 
tetőszerkezettel lenne kivitelezve, ami gyorsítja a munkát, mert lent össze lehet állítani.  
A tervező tárgyalt a tűzoltósággal, akik engedélyezik ezt a módszert. A statikussal is beszélt, 
és mindenképpen kell betonkoszorút rakni. Ezek összesen bruttó 20 M Ft. 12 M Ft van a 
pályázatban, az önerővel együtt 15 M Ft van. Ha az Önkormányzati Minisztériumtól 
megkapják az önerőhöz való hozzájárulást a tornateremhez, ami 11 M Ft, akkor azzal ki lehet 
pótolni. A mennyezetben meglévő villanyvezeték cseréje és a lámpák le és felszerelése kb. 
1.250.000 Ft+ÁFA. Ha már lecserélik a tetőt és a födémet, akkor az ablakokat is ki kellene 
cserélni. Amik ezen a részen vannak. A tornatermet építő cég szerint 4-5 hét alatt elkészíthető. 
Összesen 25 M Ft-tal lehet számolni. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy van az óvodába járó gyerekek szülei között annyi 
ács apuka, akik lebontják a tetőt. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy május 20-án a kötetlen beszélgetés 
lesz azon feladatok összeállításáról, amelyeket meg szeretnének valósítani, amit átadnak 
Varga Gábor országgyűlési képviselőnek. 
Július 1-től szeptember 30-ig lehet majd pályázni vízelvezető rendszerek kiépítésére. Nagyon 
jó lenne megcsinálni a faluközpontnál az árkot. A pályázathoz le kell igazoltatni a 
katasztrófavédelemmel, hogy az elmúlt 10 évben volt belvízzel problémája a településnek. 
Nem tudni, hogy az egész településre vonatkozóan, vagy azon a részen értik a 
belvízproblémát. Kérte a képviselőket, hogy ezen a pályázati lehetőségen és az óvodai 
felújításon is gondolkodjanak. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  
A Képviselő-testület döntött védőnő alkalmazásáról. 
A Képviselő-testület a Sárosd, Béke tér 1. sz. alatti bérházban lévő I/1-es üres bérlakást bérbe 
adja. 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
Takács Istvánné Végh László 
 hitelesítő hitelesítő 
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