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Az ülés megnyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Petrányiné Nagy Olga képviselő 
jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Végh László képviselő jelezte, hogy késni fog. 
Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata? 
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Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy az egyebekben szeretné ismertetni az iskolai büfével 
kapcsolatban ma érkezett beadványt. Illetve egy névtelen levél érkezett, ami a jegyzőhöz és a 
testülethet íródott, leendő kocsmai működéssel kapcsolatban. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni.  
A polgármester asszony megkereste az Ügyrendi Bizottságot, és az ezzel kapcsolatos 
álláspontot szeretné ismertetni. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben a Művelődési Ház 
udvarával kapcsolatban szeretne szót kérni. Nagy, mély keréknyomokat lát az udvaron. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azok a mammográfiás busz 
nyomai. 
 
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy akkor nem kíván szót kérni az egyebekben. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a jelentés a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról napirendi pont nem lenne, mert az előző, január 22-i testületi 
ülésen hozott határozatok határideje még le sem járt. Javasolta, hogy amíg a pénzügyes 
kolléganő, valamint a könyvtáros és művelődésszervező, megérkezik, addig az 5., 6. 
napirendi pontokat tárgyalják. Szavazásra tette fel a napirendi pontokat az elhangzottakkal 
kiegészítve. 
 
 
A képviselő-testület 9 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről. 
 
2./ Könyvtár és Művelődési Ház beszámolója a 2008. évi tevékenységről. 
 
3./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésére. 
 
4./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása. 
 
5./ Egyebek. 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Hallósy Péter 
alpolgármestert és Telek László képviselő-testületi tagot javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 9 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
Végh László képviselő 18 óra 15 perckor megérkezett. 
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1. 
Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy vasúti menetrenddel kapcsolatban 
elküldött levelet mindenki megkapta tájékoztatásul. Visszaválaszolt a veszprémi 
Közlekedésszervezési Iroda vezetője, hogy egyetért az általunk leírtakkal, és bízik abban, 
hogy sikerül módosítani a menetrendet. Kérte, hogy akinek van e-mail lehetősége, küldjön 
levelet, még ha nem is minden nap érintett benne. Február 16-án 14-18 óra között Abán a 
vasúti menetrenddel kapcsolatban tartanak panasznapot, oda is el lehet menni. A Fejér 
Megyei Hírlapban megjelent, hogy a székesfehérvári menetrendet visszaállítják, és azt 
nyilatkozta az irodavezető, hogy gyakorlatilag nem alkalmas a pálya sem arra, hogy az ütemes 
menetrendet be lehessen vezetni, mert nem tartható a menetrend. Minél többen jelzik a 
problémát, annál nagyobb esélye lesz annak, hogy eredményt érnek el. 
A László doktornővel korábban folytatott beszélgetés alkalmával elmondta, hogy szeretné 
módosítani a rendelési idejét. A jegyző úr felhívta a doktornő figyelmét, hogy hivatalosan is 
kérje a testülettől az új rendelési idő támogatását. Ez megtörtént, H: 8-10-ig, K-Sz: 10-15-ig, 
Cs: 9-14-ig, P: 13-14-ig lenne az új rendelési idő. A működési engedély módosításához 
szükséges az új rendelési időhöz a testület hozzájárulása. Jó lenne, ha legalább egy délután, 
kedden vagy szerdán 11-16-ig, vagy 12-17-ig lenne rendelés. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy jó lenne mindenképpen ha egy nap 17-ig 
lenne rendelés. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a László doktornő a szociális 
bizottsági ülésen elmondta, hogy hétvégeken biztos, hogy ügyelni fog, és valószínű, hogy 
hétfőn és pénteken a Gortva doktornő rendelne. Elmondták a doktornőnek, hogy ezt biztosan 
nem támogatja a testület. A minimum rendelési idő heti 16 óra, az új rendelési idő szerint heti 
19 óra lesz. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Egyetértett az egy nap nyújtott rendelési idővel. De nézzék meg 
hozzá a másik körzet rendelési idejét. Nincs vizsgálva ilyen szempontból a II. orvosi körzet. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy a doktornő tájékoztatása szerint, ha valaki 
időpontot kér, nem küld el senkit. Igaz, bezárja az ajtót, mert nem fogad a rendelési időn túl 
betegeket. Az új asszisztens nagyon pedáns rendet tett a rendelőben, de azért még vannak 
érdekességei a doktornőnek. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy össze sem hasonlítható a 2-3 
hónappal ezelőtti kaotikus állapothoz a mostanit. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy a testület 
elfogadja az új rendelési időt azzal a feltétellel, hogy a három délutáni rendelésből egy nap 
legyen 12-17-ig rendelés. Lehetőleg kedden, mert azt már megszokták. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
8 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
1 tartózkodással 
1 fő nem vett részt a szavazáson 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

18/2009 (II. 12.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Az I. sz.-ú háziorvosi körzet rendelési idejéről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az  

I. számú háziorvosi körzet rendelési idejének változását, azzal a feltétellel, 
hogy a hét egy napján lehetőleg kedden 12 és 17 óra között legyen rendelés. 
Hozzájárulnak a háziorvosi körzet működési engedélyének módosításához. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az előző testületi ülésen elfogadták 
a Békaríkatónál nádvágásra beadott árajánlatot. Sajnos az a terület nem 0,5 ha, hanem több 
mint 1,5 ha. Beszélt a vállalkozóval, és 12 Ft/m2 árért elvállalja, 15.000 m2-ben egyeztek meg, 
és aláírásra került a vállalkozói szerződés. Igaz így 180 E Ft-ba kerül, de egyszer rendesen le 
lesz vágva a nád. A levágott nádat elégeti a vállalkozó. Kiértesítették a lakosságot, mert el is 
kezdte volna a munkát, ha az időjárás engedte volna. Utána a közmunkásokkal el lehet 
takaríttatni a szemetet, és látni fogják, hogy kitől kerül oda szemét. A vállalkozó tett arra is 
ajánlatot, hogy a többi lekaszálandó területet is vállalná, de az még mindig elég sokba 
kerülne, 600 E Ft lenne éves szinten, és 8-13 alkalmat írt egy-egy területre.  
 
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogy ki tudják számolni, hogy éves szinten 
mennyibe kerül így, hogy közmunkásokat alkalmaznak, és ők kaszálnak. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy bérköltség nincs. 780 E Ft volt 
tavaly a fűkaszákhoz a damil, a benzin, a javítás, stb. Most minden szociális segélyben 
részesülőt kell alkalmazni, és ha a kaszálást mással végeztetik, akkor nem tudnak nekik 
munkát adni. Korábban, egy-két évvel ezelőtt, az önkormányzati területek egyszeri 
kaszálására 300 E Ft-os ajánlatot adtak. Esetleg ha se a munkásaink, se az eszközeink nem 
lesznek alkalmasak a fűnyírásra, akkor egyszeri alkalomra meg lehet bízni vele a vállalkozót.  
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a szabálysértési bírságokat is be kellene hajtani 
közmunkával. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy be is vannak rendelve, de nem 
jönnek be ledolgozni. Egy héten egyszer és 6 órában lehet a közérdekű munkát végeztetni. 
Általában rájuk sem lehet bízni a kaszát. A szállításra használt kistraktor helyett kellene 
valamit beszerezni, mert nagyon hiányzik.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy van 6-700 E Ft-os traktor. Fűnyírót, pótkocsit 
lehet rá tenni. Igaz nincs rajta fülke, de nagyon jó lenne. A kereskedő céggel részletfizetésben 
is meg lehet állapodni. 
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Végh László képviselő: Elmondta, hogy ezek használt japán, kínai gépek, amikhez nehéz 
alkatrészt szerezni vagy gyártatni. El kell dönteni, hogy meddig nyújtózkodnak, de 5-6 évig ki 
lehet tolni az új gép kifizetését. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy azok a képviselők, akik ehhez 
értenek, próbáljanak meg utánajárni, és ajánlatot hozni a testülethez.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy sokszor beszélt már erről a gondnokkal. Neki az a 
véleménye, hogy egy kisteherautó kellene, mert inkább szállításra kell, nem fűnyírásra.  
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy azt is nézzék meg, hogy melyiknek mennyibe 
kerül az évi fenntartása. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy Végh Lászlót bízzák meg azzal, 
hogy ezt a témát járja körbe. 
Megkérdezte, hogy a Békaríkatónál lévő nádvágással kapcsolatos tájékoztatást és vállalkozói 
szerződést elfogadják-e, tudomásul veszik-e? 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal tudomásul vette a nádvágással 
kapcsolatos tájékoztatót és vállalkozói szerződést. 
 
Együttműködési Megállapodást kötöttek a Munkaügyi Központtal, ami az új szociális törvény 
miatt is kell, és a foglalkoztatáspolitikát elősegítik.  
A Fejér Megyei Önkormányzat a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás – Katasztrófa 
Alap - megkereste az önkormányzatot, mint minden évben az alaphoz való csatlakozással. 
Ennek az alapnak korábban tagja volt az önkormányzat, de 1999-ben, amikor a belvíz volt, 
semmilyen segítséget nem kaptak tőlük, ezért léptek ki az alapból. Megkérdezte, hogy 
belépjen-e az önkormányzat? Évente kb. 35 E Ft a tagdíj. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Javasolta, hogy ne legyenek tagok. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy a testület nem csatlakozik 
a Társuláshoz. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

19/2009 (II. 12.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulásról 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem csatlakozik a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társuláshoz. 
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 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy érkezett egy megkeresés Nagylók 
Önkormányzata részéről. Hozzájárulást kérnek ahhoz, hogy az aljegyző helyettesítse a 
jegyzőt. A hantosi képviselő-testület azért kereste meg a testületet, mert szükségük volt a 
körjegyzőségre, de úgy néz ki, hogy 2010 január 1-el, vagy 2009. december 31-el meg fog 
szűnni, mert Nagylók és Hantos fog létrehozni körjegyzőséget, mert gazdaságilag 
kifizetődőbb a két településnek. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy kérjenek jegyzőt onnan, ahonnan akarnak. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy csak jegyző helyettesíthet, aljegyző nem. Személy 
szerint nem akar Nagylókon helyettesíteni, mert nem fér bele semmilyen szempontból az 
idejébe. Hatósági igazgatási társulást kellene alakítani, amiért havi 20 E Ft-ot fizetne Nagylók 
Sárosdnak. Ilyen társulás létrehozását erre a rövid időre nem tart szerencsésnek. Nem lenne 
megoldva a testületi üléseken való részvétel, a választási ügyek nem tartoznak bele.  
 
Hallósy Péter alpolgármester: Egyetért azzal, amit a jegyző úr elmondott. A sárosdi 
testületnek mi hátránya lehet ebből? Volt rá precedens, hogy Nagylók segített Sárosdnak. A jó 
viszony megtartása érdekében meggondolná a kérést. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy igaz, hogy Nagylók volt az utolsó, 
aki kitartott az orvosi ügyeletnél.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy amikor a legnagyobb szükségünk lett volna rájuk, 
akár a szennyvíznél, akár az iskolabővítésnél, otthagytak bennünket a pácban Nagylók és 
Hantos is. Úgy volt, hogy az új iskolaszárny építésénél Nagylók 15 %-ban tulajdonos lesz, ha 
ők is beszállnak a beruházásba. Erről előzetes megállapodás volt, amit felrúgtak.  
A szennyvízcsatorna és a tisztító tervezése úgy történt, hogy Hantos és Nagylók is ide fog 
tartozni. Ők osztottak, szoroztak, és nem érdekelte őket, hogy Sárosd mekkora terhet vesz a 
nyakába. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a csatornázásnál az állami támogatás 41,2 % volt 
úgy, hogy Hantos és Nagylók is részt vesz benne. A tervezési díjat az öt község fedezte, és a 
tisztító is öt községre készült el. Igaz vissza akarták kérni a tervezési díj egy részét. 
Pénzügyileg a három község jól járt. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy két év után Hantos közli, hogy nem megy, és 
kiszállnak a körjegyzőségből. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy amikor Hantos megkereste Sárosdot a 
körjegyzőséggel kapcsolatban, felmerült, hogy miért nem Nagylókkal hozzák létre. Akkor 
elmondták, hogy két jegyzőt nem tudnak fizetni, illetve ragaszkodik a saját jegyzőjéhez 
Nagylók. A másik indok az volt, hogy nekik régen rossz tapasztalataik voltak a közös 
tanácsban és ment a rivalizálás. Sárosdtól nem tartott Hantos, elég nagy ahhoz, hogy nem 
fognak kicsinyeskedni velük, ami így is történt. Személy szerint nem okoz gondot, ha az 
aljegyző helyettesít. Ami gond, hogy rajtunk keresztül kellene lebonyolítani. Igaz, hogy járna 
vele havi 20 E Ft, de más dolgokról is szó van, és ez nem igazán jó út. Fennmaradnak azok a 
problémák, amit a társulás nem tud lefedni. Lesz az EP választás, ki fogja aláírni a papírokat, 
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jegyzőkönyveket?  Ennyit ez a dolog nem ér meg, valaki elviszi a körjegyzőségünket, és még 
előtte neki tegyünk szívességet. Nagyon nem szorult Sárosd Nagylókra az elmúlt 10 évben.  
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy nem javasolta a hozzájárulást, hanem 
megfontolandónak tartotta. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel Nagylók 
Önkormányzatának felkérésének támogatását jegyző helyettesítésére. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
0 igen szavazattal 
6 ellenszavazattal 
4 tartózkodással 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

20/2009 (II. 12.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Hatósági igazgatási társulásról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hoz létre 

hatósági igazgatási társulást Nagylók községgel. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy érkezett egy névtelen levél, amelyben a Hantosi úti 
„Póni Presszó” működési engedélyével kapcsolatos. Kérik, hogy ne adjanak ki engedélyt. Ha 
megfelel minden előírásnak, akkor ki kell adni a működési engedélyt. Azt kellene megoldani, 
hogy az autók ne tudjanak parkolni a járdára. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy le kell írni, hogy egyelőre 
működési engedély iránti kérelem nem érkezett. A járda mellé kellene tenni valamit, hogy ne 
tudjanak ráhajtani az autók, ezt megfontolandónak tartja.  
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy a névtelen levélnek a papírkosárban a helye. Még a 
konkurens is írhat bármit. Amit leírt azzal egyetért, nincs szükség több kocsmára Sárosdon, de 
ez egy másik dolog. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy két-három mondatban válaszol a Kisbíróban a 
levélre. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a Településfejlesztési Bizottság 
egy külsős tagja lemondott, ezért arról kellene dönteni, hogy csökkentik a bizottság létszámát, 
erre vonatkozóan készült rendeletmódosítás tervezet, vagy jelölnek mást a bizottságba, hogy 
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határozatképesek legyenek. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel, hogy a Településfejlesztési Bizottság 
létszámát csökkentik egy fővel. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

3/2009 (II. 13.) számú 
 

R E N D E L E T E 
 

7/2007. (III. 23.) számú az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
szóló rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a módosításból kérnek egy-egy példányt, hogy a 
náluk lévő SzMSz-be ki tudják cserélni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a jegyzőhöz, a testülethez, és a 
polgármesterhez is érkezett beadvány, amelyben kérik újratárgyalni az iskolai büfé 
működését, illetve egy nyilatkozatot is mellékeltek. Megkereste az Ügyrendi Bizottságot ezzel 
kapcsolatban. Történtek olyan dolgok, amelyekkel ha a testület úgy dönt, hogy akar 
foglalkozni. Vagy pedig azt mondják, hogy teljes egészében átadják az ügyet, mert nem rájuk 
tartozik, vizsgálják ki az ügyet az intézményen belül. Ezzel kapcsolatban van az Ügyrendi 
Bizottságnak javaslata. 
 
Mrázik Sándor az Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy beszélt a képviselőtársaival 
illetve a bizottsági tagokkal. Az igazgató úr érintettség miatt nem kíván ebben a dologban 
részt venni. Személy szerint szintén érintettség miatt nem szeretne részt venni. Mind a ketten 
zárt ülésen meg is tudják ezt indokolni. Ha a testület úgy gondolja, hogy ez az ő feladata, 
akkor egy ad-hoc bizottsággal megkezdheti a vizsgálatot.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Javasolta, hogy zárt ülésen ejtsenek szót a 
részletekről és utána döntsenek róla. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a saját nevében nyilatkozik. Az iskolai büfé 
ügyében, amit neki tulajdonítanak, az szemenszedett hazugság és ezt felháborítónak tartja.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a testület biztos, hogy azt 
támogatja, hogy büfé üzemelhessen az iskolában, ezt az engedélyt bármikor megadta volna a 
testület. Az átalakítás körülményei miatt, ellen tett kifogást a testület. 
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Könyvtár és Művelődési Ház beszámolója a 2008. évi tevékenységről 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a könyvtári beszámolót mindenki 
megkapta. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogy a mostani internetes világban mennyire 
divat könyvtárba járni olvasni? 
 
Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: Válaszolt, hogy megint divat, mert van internet használat. 
Vannak iskolák, ahol rákényszerítik a diákokat az olvasásra, ők rendszeresen jönnek. 
Köztudott, hogy nem igazán jellemző a könyvolvasás, de bízik benne, hogy fellendülőben 
lesz.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy egy nagyon jól összefogott beszámolót kaptak. 
Csak gratulálni tud a létszámok alapján, hogy ennyi gyerek jár könyvtárba. A beszámolóban 
szerepel, hogy egyeztetés után szívesen tart könyvtárhasználati órát az iskolásoknak. Ez 
fontosnak számít az értékrendjében, mert a média elszipkázza ezeket a gyerekeket ezekről a 
helyekről. Személy szerint is bízik benne, hogy fellendülőben lesz az olvasás. Megköszönte a 
beszámolót, és javasolta elfogadásra azzal, hogy megköszönik a könyvtáros munkáját. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azért is be kell menni a könyvtárba, 
hogy meg kell nézni valamit interneten, és hátha elcsábulnak. 
 
Papné Gál Gyöngyi könyvtáros: Elmondta, hogy erre a célra szolgálnak a játszóházak. 
Szívesen járnak be böngészgetni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a könyvtár 
beszámolóját, megköszönve Papné Gál Gyöngyi könyvtáros munkáját. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

21/2009 (II. 12.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Könyvtár beszámolójáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Nagyközségi Könyvtár írásbeli beszámolóját, megköszönik a könyvtáros 
2008. évi tevékenységét. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Papné Gál Gyöngyi könyvtáros távozott az ülésről. 
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Művelődési Ház beszámolója 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a beszámolót mindenki megkapta. 
A Művelődési Ház alkalmazottjának munkaidejét csökkentették. A művelődésszervező 
kistérségi foglalkoztatásba került. Nem működik rosszabbul a Művelődési Ház, mint amikor  
8 órás művelődésszervező volt. Megkérdezte Vajda Viktóriától, hogy nem bánta-e meg, hogy 
elvállalta a feladatot? 
 
Vajda Viktória művelődésszervező: Válaszolt, hogy nem. Barátok között van, nagyon jól 
érzi magát. Számára ez nem munka, hanem szórakozás. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy sajnos az elmúlt fél évben a testület 
részéről kevesebb segítséget kapott a művelődésszervező, mint az előző művelődésszervezők. 
Nem nagyon értek rá a művelődéssel foglalkozni. Egyedül is meg tudta oldani Vajda Viktória 
azokat a feladatokat, amiket ráhárítottak. Jól sikerült rendezvények voltak.  
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy nagyon örül neki, hogy most már talán 
gazdája lett a Művelődési Háznak. Megkérdezte, hogy a Művelődési Házban megjelenőknek 
az összetétele, a kisebbséget is beleértve, hogyan alakul? 
 
Vajda Viktória művelődésszervező: Válaszolt, hogy járnak be olyan emberek, akikről 
hallotta, hogy agresszívek. Nincs velük problémája. Megadta mindenkinek az első esélyt, 
hogy bizonyíthat, eddig senkivel nem volt problémája. Voltak kisebb gondok, de valahogy 
mindenki megértette, hogy nem azért van ott, hogy a főnökasszonyt játssza, hanem hogy értük 
van, értük dolgozik és miattuk teszi, és amit tesznek, az kihat rá is. A kisebbséggel sincs 
gond. 
 
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy a beszámolóban szerepel, hogy igény 
mutatkozik a konditeremre és ezt meg lehet oldani. Megkérdezte, hogyan gondolja ezt? 
 
Vajda Viktória művelődésszervező: Válaszolt, hogy megkeresték ezzel kapcsolatban, mert 
a környékben nagyobb lehetőség nincs, csak Székesfehérváron, és fizetnének is, ha lehetne 
edzeni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azzal bíztathatja a fiatalokat, ha 
elkészül a tornaterem, nem kell a Művelődési Házban a kemposoknak edzeni, akkor ott egy 
kondi rész lehet. A mély nyomok az udvaron a mammográfiás busz nyomai. Beszéltek róla 
Vajda Viktóriával, hogy nem szabad az udvarban parkolni. Reméli, hogy az idén nem marad 
el az Idősek Napja és a mikulás. Van egy ajánlat vándorkiállításra, ami ingyenes. Március 16-
tól április elejéig lenne. A Farkas Gyula Napokon is meg lehetne csinálni ezt a kiállítást.  
 
Vajda Viktória művelődésszervező: Elmondta, hogy a kiállítás lehetne két hétig az 
iskolában, utána a hivatalban, azután a Művelődési Házban. Falun belül lehet vándoroltatni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Reméli, hogy hosszú távú lesz ez az együttműködés 
Vajda Viktóriával. Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a Művelődési Ház beszámolóját. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással  
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egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

22/2009 (II. 12.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Művelődési Ház beszámolójáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Művelődési Ház írásbeli beszámolóját, megköszönik a művelődésszervező 
2008. évi tevékenységét. 

 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Vajda Viktória művelődésszervező távozott az ülésről. 
 
 

3. 
Javaslat az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésére 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztést mindenki 
megkapta, amit a Pénzügyi Bizottság megtárgyalt. A költségvetéshez kaptak még egy 
kiegészítést is. 
 
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy a közoktatási intézményeknek a dologi 
kiadásait már korábban jóváhagyta. A személyi juttatások egyeztetésre került, illetve a 
közalkalmazottaknak január 1-től megállapított 5000 Ft/hó étkezési hozzájárulást is be kellett 
építeni. A közoktatási társulás javított a költségvetésen. Kettő bizonytalansági tényező van. az 
egyik az ingatlanértékesítés és 5 M Ft a szennyvízcsatorna hozzájárulás bevétel. A logopédia 
és a nevelési tanácsadóhoz való hozzájárulás nem volt biztos, de azóta tisztázódott, hogy éves 
szinten 2.665.000 Ft-tal kell hozzájárulni, ami a rendeletben átdolgozásra került. Beépítésre 
került a körjegyzőség is. Kissé könnyebb év elé nézhetnek, mint tavaly, annak ellenére, hogy 
az előirányzatban érezhető a megszorítás, a közoktatási társulás létrehozásának 
eredményeként. 20.050.000 Ft a tartalék, de ha figyelembe veszik a bizonytalanságokat, akkor 
csak 4-5 M Ft valódi költségvetési tartalékkal számolhatnak. Elkészült a költségvetési 
rendelet, a főösszegek nem változtak. Ezen belül ami most beépült az átadott 
pénzeszközöknél az államháztartáson belülre a seregélyesi kiegészítés valamint a logopédia és 
a nevelési tanácsadó hozzájárulása. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy értékelhetően és 
elfogadhatónak tartja, készen áll a rendelet. Természetesen nem kötelező a testületnek most 
dönteni. 
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Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy február 15-ig kell benyújtani és attól számított  
60 napon belül kell elfogadni a költségvetést. A tavalyi költségvetést összevetve az ideivel, a 
hiteltörlesztés jóval kevesebb.  
 
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy az intézmények 
dologi kiadásainál 5-6 %-kal több van tervezve a tavalyi évhez viszonyítva. A bizottság 
elfogadásra javasolja a költségvetést. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy kistérségi logopédiai ellátás és 
nevelési tanácsadó lett létrehozva, nyilvánvaló, hogy a sárosdi gyerekeket is vizsgálják.  
A logopédia esetében az állami normatíva nem fedezi a fenntartást, a gyógytestnevelést lefedi 
a normatíva. Korábbi társulási ülésen elhangzott, amikor a nevelési tanácsadó létrehozása 
szóba került, hogy a székesfehérvári, és a sárbogárdi tanácsadó nehézkesen látja el a feladatot, 
és ennek alapján javasolták, hogy jöjjön létre a seregélyesi tanácsadó. A munkaszervezet 
leépítette a létszámát, és ebből fedezte tavaly és tavalyelőtt a kistérség a különbözetet. Viszont 
a munkaszervezet bevételei is csökkentek, ezért nincs honnan elvenni, emiatt kell 
hozzájárulnunk. Megoldás lehetne az, hogy nem utazó logopédust alkalmaznak, hanem 
főállásút, de kiszámították és nem oldaná meg a problémát, mert egy logopédus max.  
20 gyereket láthat el. Az iskolában és az óvodában is van 40 gyerek. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy jól látja el a feladatát a nevelési tanácsadó? 
 
Pleizer Lajos képviselő, tagintézmény-vezető: Válaszolt, hogy igen. szakmailag jó volt ez a 
váltás. Nyomon követhetőbb és gyorsabb a nevelési tanácsadó működése. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy betervezésre került 800 E Ft támogatás a 
sportklubnak. Ezt megköszönte a sportklub nevében, és remélhetőleg ezt meg is kapják. 
Igényt tart a sportklub a tavalyi támogatási összegből amennyit gondol a testület, azért, mert 
tavaly a nevezési díjat a saját zsebükből fizették ki, és ez 907 E Ft volt. Véleménye szerint ez 
nem várható el ezektől az emberektől. Lát-e lehetőséget a testület arra, hogy a tavalyi 
támogatás összegéből valamekkora összeget megkap a sportklub az idei évben?  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy technikailag ez úgy megoldható, ha úgy dönt a 
testület, hogy a tavalyi összegből is ad, hogy azzal az összeggel meg kellene emelni a 
betervezett összeget. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy a sportklub belátja, hogy elég rossz pénzforgalmi 
éve volt az önkormányzatnak. A klubnak 273 E Ft nevezési díjat február 26-ig be kell fizetni, 
árbevétel csak a tavaszi mérkőzésből lehet, ami 60-70 E Ft helyi mérkőzésenként, ebben nincs 
benne a sportorvosi költség. Azt is elfogadja, ha azt mondja a testület, hogy nem biztosítanak 
a tavalyi keretből semmit. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogyha nem is tudja a testület a teljes tavalyi 
összeget kifizetni, mekkora összeg segítene a sportklub működésében? 
 
Mrázik Sándor képviselő: Válaszolt, hogy a tavalyi összegnek legalább az 50 %-át 
szeretnék, ha megkapnák. A sportklub eltekint a támogatástól, de akkor az iskola vállalja át az 
U16-ig a csapatok működtetését.  
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Pleizer Lajos képviselő, tagintézmény-vezető: Elmondta, hogy meg kell maradni a 
komolyság mellett. Nincs semmiféle lehetősége erre az iskolának, ez járhatatlan út, mert az 
iskolának sincs semekkora összeg se ilyen feladatra betervezve. Megkérdezte, hogy mennyi a 
sportklub tagdíj bevétele, ha ezt lehet tudni? Egy egyesületnek tagsága van, tagdíjat fizetnek, 
ennek meg kell jelenni. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Válaszolt, hogy 6700 Ft-os tagdíjat szednek, és kb. 7 fő volt 
hajlandó befizetni. Ha a testület vagy a hivatal talál erre módot, akkor a gondnokot 
közmunkáson keresztül próbálják megoldani. Valamit mondjon a testület. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogyha x összeget a tavalyi támogatásból 
adnak a sportklubnak, akkor ez a tartalékból lenne fedezve. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy igen.  
 
Hallósy Péter alpolgármester: Javasolta, hogy az idei támogatást a tavalyi támogatási 
összeg felével emeljék meg. Még mindig a legnagyobb tömeget megmozgató sport a foci. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy be fogják vezetni, megkövetelik az internet 
előfizetést, mert azon keresztül fogják a bírók az eredményt elküldeni. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az internet hozzáférésben tud az 
önkormányzat segíteni. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Javasolta, hogy a tartalékalap terhére a tavalyi 
támogatási összeg felét biztosítsák a sportklubnak. 
 
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy az önkormányzat dologi kiadásainál a 
Vízitársulatnak évi 190 E Ft mit takar? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy ez érdekeltségi hozzájárulás, ezt a 
földtulajdonosok is fizetik, és az önkormányzatnak is kell fizetnie a földterületeire. 
 
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy a dologi kiadásoknál az ÖKO-TRADE mit 
takar? 
 
Lehotiané Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy szerződés van velük 
környezetvédelmi feladatok ellátására, de tavaly semmit nem számláztak felénk.  
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy tavaly nemcsak a sporttól vettek el támogatást.  
összesen 1 M Ft (tavalyról 200 E Ft) adását javasolja a sportklubnak. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy 1 M Ft támogatást 
biztosítsanak 2009.-ben a sportkörnek. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
2 igen szavazattal 
3 ellenszavazattal 
4 tartózkodással 
1 fő nem vett részt a szavazáson 
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az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

23/2009 (II. 12.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Sportklub támogatásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hozott 

döntést a Sportklub 1 millió Ft-os 2009- évi támogatásáról. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy 1,2 M Ft támogatást 
biztosítsanak a sportkörnek 2009.- évben a tartalékalap terhére. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
6 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
3 tartózkodással 
1 fő nem vett részt a szavazáson 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

24/2009 (II. 12.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Sportklub támogatásáról 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosdi 

Sportklubnak 1,2 millió Ft támogatást biztosít a 2009. évi költségvetésben. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy a sportklub miatt emeljék ki, hogy az idén 
1,2 M Ft támogatást kap a sportkör, de azért ennyit, mert most kapja meg a tavalyi támogatás 
felét is. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a költségvetéssel kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel ezzel a 
változtatással a 2009. évi költségvetést. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
9 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül 
1 tartózkodással 
 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

4/2009 (II. 13.) számú 
 

R E N D E L E T E 
 

Az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
 

 
4. 

2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azért kell módosítani a 2008. évi 
költségvetési rendeletet, mert az év közben történt változások átvezetésre kerültek. 
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem 
volt. Szavazásra tette fel a 2008. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés 
szerint. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2009 (II. 13.) számú 
 

R E N D E L E T E 
 

A többször módosított 2/2008. (II. 08.) számú 
Az Önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs távozott az ülésről. 
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5. 
Egyebek 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a hivatal fűtéskorszerűsítését 
január 20-án ellenőrizték, ezután a hazai pályázat támogatása megérkezett, ami ki is lett utalva 
a vállalkozónak.  
A tornaterem kiviteli terveinek megrendeléséhez felhatalmazást kér. Ez közel 5 M Ft-ba 
kerül. A terveknek március közepére késznek kell lenni. 
Szavazásra tette fel, hogy a testület felhatalmazza a polgármestert a tornaterem kiviteli 
terveinek a megrendelésére. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

25/2009 (II. 12.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Tornaterem kiviteli terveinek megrendeléséről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli az 

ELKÁNA-T Kft –től az Általános Iskola tornatermének kivitelezési terveit.  
A kiviteli terv munkadíja bruttó 4,9 millió Ft. Felhatalmazzák a polgármestert 
a terv megrendelésére, vállalkozási szerződés aláírására. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a tornaterem építésére 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Érkeztek ajánlatok, és a legkedvezőbb az SDR 
Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó Kft. ajánlata, amely 1 M Ft+ÁFA.  
A közbeszerzési törvény módosulni fog április 1-től. Seregélyesnek már több közbeszerzést 
bonyolított ez a cég. Javasolta, hogy bízzák meg ezt a céget a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával, amiben benne van nemcsak a tornaterem, hanem a régi szárny felújítási 
munkálatai is. 
 
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 
 

26/2009 (II. 12.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A tornaterem építéséhez a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról  
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az 

Általános Iskolai tornaterem építéséhez a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával az SDR Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó Kft.-t.  

 A közbeszerzési eljárás lefolytatásának munkadíja: 1 millió Ft+ ÁFA. 
 Felhatalmazzák a polgármestert a közbeszerzés megrendelésére, a vállalkozói 

szerződés aláírására. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy műszaki ellenőrt is meg kell bízni a 
tornaterem építésekor. Erre is érkeztek ajánlatok, a legkedvezőbb a seregélyesi óvodát tervező 
Novák Róbert cége lenne. Olyan céget kell megbízni, aki a kivitelezés minden fázisát tudja 
ellenőrizni, nem csak az építési munkákat, hanem a gépészetet és a villamossági részt is. 
Ekkora beruházást egy személy minden szakterületen nem tud ellenőrizni. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy Kozma Attila műszaki ellenőr az iskolánál 
fog ellenőrizni? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem, mert nincs rá jogosítványa és 
úgy látja, hogy nem is igazán szeretne ebben részt venni.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy bízzák meg Kozma Attilát is, aki ott lesz 
esetenként ellenőrizni. 
 
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy két embert fizessenek ugyanarra a munkára, amikor 
máshol 20 E Ft-on vitatkoznak. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Javasolta, hogy halasszák el ezt a döntést. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy emlékezzenek a csatorna beruházásra, és a  
12 lakásos ház építésére, ezért javasolta ezt. Megkérdezte, hogy nincs szerződése az 
önkormányzattal Kozma Attilának? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nincs, nem adott be az idén 
ajánlatot Kozma Attila. Megkérdezte, hogy egyetértenek-e azzal, hogy elhalasszák a műszaki 
ellenőr megbízásáról való döntést. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal egyetértett a döntés elnapolásával. 
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Védőnői körzet módosítása 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a védőnői körzet módosításáról 
szóló döntést csatolni kell az egészségbiztosítási pénztárhoz. A körzet úgy módosulna, hogy 
az I. körzetet Szarka Mihályné látja el, a II. körzetet pedig Csavajda Renáta védőnő. 
Szavazásra tette fel a módosítást. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 10 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

27/2009 (II. 12.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A védőnői körzetekről 
 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 az I. számú védőnői körzetbe Szarka Mihályné védőnőt,  
 a II. számú védőnői körzetbe Csavajda Renáta védőnőt nevezi ki. 
 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy megkereste egy cég, akik 
üzemeltetnének egy gyógyszertárat Sárosdon is. A holnapi nap folyamán jönnének épületet 
nézni. A volt pártházat tudják csak felajánlani. Ha az megfelel, akkor támogatják-e, hozzájár-
e a testület ahhoz, hogy biztosít egy épületet az önkormányzat. A gyógyszertár 
üzemeltetőjének több havi bérleti díj hátraléka van az önkormányzat felé. Sok panasz érkezett 
az elmúlt hónapokban a gyógyszertár működésével kapcsolatban. Sokszor kényszerül a 
lakosság más településről meghozatni a gyógyszert, mert helyben nem kapható meg. Ez 
eljutott más üzemeltetőkhöz is, akik megkeresték az önkormányzatot: tud-e biztosítani 
épületet egy másik gyógyszertár üzemeltetéséhez. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Megkérdezte, hogy mekkora mértékű az elmaradása a 
gyógyszertárnak? Nem lehetne felmondani a szerződést? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy eddig egyéni vállalkozó volt a 
gyógyszertár üzemeltetője, most kft-t hozott létre, és nagyrészt még az egyéni vállalkozás 
idejéből vannak a tartozások.  
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy tárgyalnak ez ügyben. Eddig nem volt jellemző a 
tartozás. 
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Mrázik Sándor képviselő:Javasolta, hogy ajánlják fel a jelenlegi rendőrségi épületet is, az is 
alkalmas lenne gyógyszertárnak. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy egyelőre mutassák meg az 
épületeket, és azután tájékoztatni fogja a testületet a fejleményekről. 
 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:  
A Képviselő-testület a Nagyközség érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtottaknak: Végh 
Ferencnek, Fett Istvánnak a 2008. évi közéleti munkájuk elismeréseként Sárosdért 
emlékérmet adományoz. 
A Képviselő-testület nem hozott döntést az iskolai büfével kapcsolatban. 
A Képviselő-testület nem adja ki a Szabadság tér 5. sz. alatti ingatlant.  
 
 
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 Telek László 
 hitelesítő  hitelesítő 
 


