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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. évi 

ÜLÉSTERVE

A képviselő-testületi ülések aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai:
Beszámoló a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról, és a 
két ülés között átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a fontosabb 
eseményekről,
Időszerű beszámoló az aktuális pályázatok állásáról, 
időszerű vagyoni ügyek, 
időszerű személyi ügyek,
átadott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló, 
interpellációk, bejelentések.

2022. január 27. napján tartandó testületi ülés napirendi . ont'ai:

1. Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi ülésterve 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Kajdon Béla jegyző

2. Polgármester illetményének, költségtérítésének felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

3. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
juttatásairól szóló 1/2020. (1.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

4. Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. működési dokumentumainak felülvizsgálata, 
új javadalmazási szabályzat elfogadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Merk Zsolt ügyvezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

5. Csapadékvíz-elvezetés pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Merk Zsolt ügyvezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Vélemén ező: Pénzügyi Bizottság

2022. február 17. na; fán tartandó testületi ülés napirendi pontjai:

1. Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése (I. forduló)
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2. Beszámoló az EFOP pályázati projektek megvalósításáról 
Előadó: projektmenedzsment
Vélemén ező: Pénzügyi Bizottság
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3. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
Előkészítő: Titkárság

4. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Előkészítő: Hatósági Iroda

Közmeghallgatás (terv: március 7.)

1. Beszámoló Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezetéről 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Közmeghallgatást követő ülés:

1. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása, Sásd Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2. Beszámoló a bölcsőde működéséről, önköltség, térítési díj meghatározása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Gálné Banizs Gabriella igazgató 
Előkészítő: intézménvegység. Pénzügyi Iroda
Vélemény ező: Népjóléti Bizottság 
Meghívandók: érintett polgármesterek

3 Beszámoló a szociális étkeztetés működéséről, önköltség, térítési díj meghatározása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda, Pénzügyi Iroda 
Véleményező: Népjóléti Bizottság 
Meghívandók: érintett polgármesterek

4. 2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
V élemény ező: Pénzügyi Bizottság

5. Fonyódligeti üdülési díjak megállapítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
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2022. március havi testületi ülés napirendi pontjai:

1. A közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálata, új rendelet 
elfogadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Koszorús Tímea aljegyző 
Előkészítő: Hatósági Iroda 
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2. Sásdi ÁMK bölcsődéjének csoportbővítése, az intézmény átszervezésének előkészítése 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Előkészítő: Hatósági Iroda 
Véleményező: Népjóléti Bizottság

3. Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központja közművelődési munkaterve, 
könyvtári munkaterve és beszámolója, beszámoló az intézményegység 2021. évi 
működéséről
Előadó: Meggyesi Mónika intézményegység-vezető 
Előkészítő: intézménvegvség 
Véleményező: Népjóléti Bizottság

4. Új orvosi rendelő létesítése pályázat benyújtása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda
Vélemény ező: Népjóléti Bizottság

5. Helyi közétkeztetés fejlesztése pályázat benyújtása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda
Vélemény ező: Népjóléti Bizottság

6. Védőnői körzetek felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda 
Véleményező: Népjóléti Bizottság

5. Kitüntetési j  avaslat az Év Vállalkozój a címre 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

r
Április hónapra tervezett testületi ülés na irendi ontjai:

1. Sásd Város Ónkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
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2. Beszámoló az önkormányzat 2021.évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási 
rendelet elfogadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Vélemén ező: Pénzügyi Bizottság

3. Beszámoló az önkormányzatnál 2021. évben végzett belső ellenőrzésről, a belső 
ellenőrzés rendszeréről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Vélemén ező: Pénzügyi Bizottság

4. Helyi turizmus fejlesztését szolgáló pályázat benyújtása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda
Vélemén ező: Népjóléti Bizottság

Május hónapra tervezett napirendi pontok:

1. Sásdi Városi Sportkör beszámolója 
Előadó: Deák Attila egyesületi elnök 
Előkészítő: egyesület
Vélemén ező: Pénzügyi Bizottság

2. Sásdi ÁMK bölcsődéjének csoportbővítése, az intézmény alapító okiratának, SZMSZ- 
ének elfogadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda 
Vélemén'. ező: Népjóléti Bizottság

3. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi tevékenységéről és a Sásdi 
Család- és Gyermekjóléti Központ működéséről
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Szilvia intézményvezető 
Előkészítő: Hatósági Iroda, intézmény 
Véleményező: Népjóléti Bizottság

4. Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve és 2021. évi 
mérlegbeszámolój a
Előadó: Merk Zsolt ügyvezető 
Előkészítő: Kft.
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Június hóna bán tartandó testületi ülés na irendi ont'ai:

1. Háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása, új feladatellátási megbízás előkészítése 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda 
Vélemén\ ező: Pénzügyi Bizottság
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2. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői megbízás pályázat kiírása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Előkészítő: Hatósági Iroda 
Véleményező: Népjóléti Bizottság

3. Kitüntető díjak adományozása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Au usztus hónapra tervezett na irendi pontok:

1. Víziközművek gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: szolgáltató
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2. Beszámoló a GYEP teljesítéséről, projektzárással összefüggő kérdések 
Előadó: Gábor Gyula irodavezető
Előkészítő: GYEP iroda 
Vélemény ező: Pénzügyi Bizottság

Szeptember hónaira tervezett na irendi pontok:

1. Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 
költségvetési rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2. Beszámoló a 2022. évi adóztatási tevékenységről és a helyi adórendeletek áttekintése 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Előkészítő: Hatósági Iroda, Pénzügyi Iroda 
Vélemény ező: Pénzügyi Bizottság

Október hónai ra tervezett napirendi pontok;

1. Beszámoló az ÁMK Óvodája és Bölcsődéje működéséről 
Előadó: Gálné Banizs Gabriella igazgató
Előkészítő: intézmény 
Véleményező: Népjóléti Bizottság 
Meghívandók: érintett polgármesterek

2. Tájékoztató a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről 
Előadó: Orbán Éva intézményvezető 
Előkészítő: intézmény
Véleményező: Népjóléti Bizottság
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3. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat elbírálása, az 
intézményvezető kinevezése 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda 
Véleményező: Népjóléti Bizottság

November hónapra tervezett napirendi pontok:

1. Polgármester beszámolója az önkormányzati társulásokban végzett éves 
tevékenységéről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Vélemén ező: Pénzügyi Bizottság

December hónapra tervezett napirendi pontok:

1. Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2. 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Sásd, 2022. január 27.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét a 4/2022.(1.27.) számú 
határozatával elfogadta

Dr. Juszti 
polgárin

nger János 
éster
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. évi 

ÜLÉSTERVE

A képviselő-testületi ülések aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai:
Beszámoló a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról, és a 
két ülés között átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a fontosabb 
eseményekről,
Időszerű beszámoló az aktuális pályázatok állásáról, 
időszerű vagyoni ügyek, 
időszerű személyi ügyek,
átadott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló, 
interpellációk, bejelentések.

2022. január 27. napján tartandó testületi ülés napirendi pontjai:

1. Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi ülésterve 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Kajdon Béla jegyző

2. Polgármester illetményének, költségtérítésének felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

3. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
juttatásairól szóló 1/2020. (1.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

4. Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. működési dokumentumainak felülvizsgálata, 
új javadalmazási szabályzat elfogadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Merk Zsolt ügyvezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

5. Csapadékvíz-elvezetés pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Merk Zsolt ügyvezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2022. február 17. napján tartandó testületi ülés napirendi pontjai:

1. Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése (I. forduló)
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2. Beszámoló az EFOP pályázati projektek megvalósításáról 
Előadó: projektmenedzsment
Vélemény ező: Pénzügyi Bizottság
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3. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
Előkészítő: Titkárság

4. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Előkészítő: Hatósági Iroda

Közmeghall; atás (terv: március 7.

1. Beszámoló Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezetéről 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Közmeghallgatást követő ülés:

1. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása, Sásd Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Vélemén ező: Pénzügyi Bizottság

2. Beszámoló a bölcsőde működéséről, önköltség, térítési díj meghatározása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Gálné Banizs Gabriella igazgató 
Előkészítő: intézménvegvség. Pénzügyi Iroda
Vélemén ező: Népjóléti Bizottság 
Meghívandók: érintett polgármesterek

3 Beszámoló a szociális étkeztetés működéséről, önköltség, térítési díj meghatározása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda, Pénzügyi Iroda 
Véleményező: Népjóléti Bizottság 
Me hívandók: érintett polgármesterek

4. 2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Vélemén; ező: Pénzügyi Bizottság

5. Fonyódligeti üdülési díjak megállapítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
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2022. március havi testületi ülés napirendi pontjai:

1. A közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálata, új rendelet 
elfogadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Koszorús Tímea aljegyző 
Előkészítő: Hatósági Iroda 
Vélemén ező: Pénzügyi Bizottság

2. Sásdi AMK bölcsődéjének csoportbővítése, az intézmény átszervezésének előkészítése 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Előkészítő: Hatósági Iroda 
Vélemén ező: Népjóléti Bizottság

3. Sásdi AMK Városi Könyvtár és Művelődési Központja közművelődési munkaterve, 
könyvtári munkaterve és beszámolója, beszámoló az intézményegység 2021. évi 
működéséről
Előadó: Meggyesi Mónika intézményegység-vezető 
Előkészítő: intézménvegység 
Véleményező: Népjóléti Bizottság

4. Új orvosi rendelő létesítése pályázat benyújtása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda 
Véleményező: Népjóléti Bizottság

5. Helyi közétkeztetés fejlesztése pályázat benyújtása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda
Vélemény ező: Népjóléti Bizottság

6. Védőnői körzetek felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda
Vélemém ező: Népjóléti Bizottság

5. Kitüntetési j  avaslat az Év Vállalkozój a címre 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Á prilis hónapra tervezett testületi ülés napirendi ontjai:

1. Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Vélemén ező: Pénzügyi Bizottság
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2. Beszámoló az önkormányzat 2021.évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási 
rendelet elfogadása
Előadó: Dr. Jnsztinger János polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

3. Beszámoló az önkormányzatnál 2021. évben végzett belső ellenőrzésről, a belső 
ellenőrzés rendszeréről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4. Helyi turizmus fejlesztését szolgáló pályázat benyújtása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda
Vélemém ező: Népjóléti Bizottság

Május hóna ra tervezett napirendi pontok:

1. Sásdi Városi Sportkör beszámolója 
Előadó: Deák Attila egyesületi elnök 
Előkészítő: egyesület
Vélemény ező: Pénzügyi Bizottság

2. Sásdi ÁMK bölcsődéjének csoportbővítése, az intézmény alapító okiratának, SZMSZ- 
ének elfogadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda 
Vélemén ező: Népjóléti Bizottság

3. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi tevékenységéről és a Sásdi 
Család- és Gyermekjóléti Központ működéséről
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Szilvia intézményvezető 
Előkészítő: Hatósági Iroda, intézmény 
Vélemén ező: Népjóléti Bizottság

4. Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve és 2021. évi 
mérlegbeszámolój a
Előadó: Merk Zsolt ügyvezető 
Előkészítő: Kft.
Vélemén ező: Pénzügyi Bizottság

Június hónapban tartandó testületi ülés napirendi pontjai:

1. Háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása, új feladatellátási megbízás előkészítése 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda 
V élemén. ező: Pénzügyi Bizottság
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2. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői megbízás pályázat kiírása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Előkészítő: Hatósági Iroda 
Vélemén ező: Népjóléti Bizottság

3. Kitüntető díjak adományozása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Au usztus hónapra tervezett napirendi pontok:

1. Víziközművek gördülő fej lesztési tervének j  óváhagyása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: szolgáltató
Vélemény ező: Pénzügyi Bizottság

2. Beszámoló a GYEP teljesítéséről, projektzárással összefüggő kérdések 
Előadó: Gábor Gyula irodavezető
Előkészítő: GYEP iroda
Vélemén ező: Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság Pénzügyi Albizottsága

Szeptember_hóna ara tervezett na irendi ontok;

1. Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 
költségvetési rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda 
Vélemény ező: Pénzügyi Bizottság

2. Beszámoló a 2022. évi adóztatási tevékenységről és a helyi adórendeletek áttekintése 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Előkészítő: Hatósági Iroda, Pénzügyi Iroda 
Vélemén ező: Pénzügyi Bizottság

Október hónapra tervezett napirendi pontok;

1. Beszámoló az ÁMK Óvodája és Bölcsődéje működéséről 
Előadó: Gálné Banizs Gabriella igazgató
Előkészítő: intézmény
Vélemény ező: Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság 
Meghívandók: érintett polgármesterek

2. Tájékoztató a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről 
Előadó: Orbán Éva intézményvezető 
Előkészítő: intézmény
Vélemén - ező: Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság
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3. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat elbírálása, az 
intézményvezető kinevezése 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Előkészítő: Hatósági Iroda 
Véleményező: Népjóléti Bizottság

November hónapra tervezett napirendi pontok;

1. Polgármester beszámolója az önkormányzati társulásokban végzett éves 
tevékenységéről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 
Vélemém ező: Pénzügyi Bizottság

December hónapra tervezett napirendi pontok:

1. Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda
Vélemém ező: Pénzügyi Bizottság

2. 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
Előkészítő: Pénzügyi Iroda
Vélemém ező: Pénzügyi Bizottság

Sásd, 2022. január 27.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét a .../2022.(I.27.) 
számú határozatával elfogadta.

Dr. Jusztinger János 
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző



POLGÁRMESTER
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A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
juttatásairól szóló 1/2020. (1.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi C LXXXIX. törvény 
35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 71. §, 80. §-ban foglaltakra is, a 
következőket rendeli el.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (1 .31.) önkormányzati rendelete

1 .  §

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők juttatásairól 
szóló 1/2020. (1.31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében a „polgármesteri tiszteletdíj 70 bo
ában” szövegrész helyébe a „polgármesteri tiszteletdíj maximum 70 %-ában” szöveg lép.

2 .  §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sásd, 2022. január 27.

Jisztinger János 
ígáVinester

A rendelet kihirdetve. 
Sásd, 2022. január 31

jegyző

1



T e r v e z et
Sásd Város Önkormányzata K é p v is e lő -te s tü le té n e k (...) önkormányzati rendelete 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

juttatásairól szóló 1/2020. (1.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi C LXXXIX. törvény 
35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 71. §, 80. §-ban foglaltakra is, a 
következőket rendeli el.

1 -  §

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők juttatásairól 
szóló 1/2020. (1.31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében a „polgármesteri tiszteletdíj 70 %- 
ában” szövegrész helyébe a „polgármesteri tiszteletdíj maximum 70 %-ában” szöveg lép.

2 -  §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a 
javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) módosítása szerint a törvényben rögzített polgármesteri illetmények és tiszteletdíjak 
jelentősen növekednek 2022-től. A jelenlegi szabályozás szerint az alpolgármester tiszteletdíját

* a Mötv. értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület 
állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 
90%-át,

* A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
juttatásairól szóló 1/2020.(1.31.) önkormányzati rendelet alapján viszont a képviselő-testület a 
mindenkori polgármesteri tiszteletdíj pontosan 70 %-ában határozza meg a sásdi alpolgármester 
tiszteletdíját.

Annak érdekében, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj ne automatikusan emelkedjen, hanem azt a 
képviselő-testület a a költségvetési lehetőségeinek megfelelően tudja megállapítani, célszerű a 
helyi rendelet e rendelkezését módosítani úgy, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a képviselő- 
testület a polgármesteri tiszteletdíj maximum 70 %-ban állapíthatja meg.

A tervezet következményei, hatásai

- a tervezet társadalmi hatása: nem jelentős.

- a tervezetnek nincs gazdasági hatása.

- a tervezet a mindenkori költségvetés lehetőségeivel való összhangot teremti meg.

- a tervezetnek nincs hatása az adminisztrációs teherre.

Kérem, hogy a képviselő-testület a tervezet elfogadásával módosítsa a rendeletet.

1



A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
juttatásairól szóló 1/2020. (1.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 71. §, 80. §-ban foglaltakra is, a 
következőket rendeli el.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

1 .  §

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők juttatásairól 
szóló 1/2020. (1.31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében a „polgármesteri tiszteletdíj 70 bo
ában” szövegrész helyébe a „polgármesteri tiszteletdíj maximum 70 %-ában” szöveg lép.

2 .  §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sásd, 2022. január 27.

y n . rvájclon Béla 
jegyző

A rendelet kihirdetve. 
Sásd, 2022. január 31.

Ertí Kajdon Béla 
jegyző
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SZÉCHÉNYI TERV
MECSEK-DRÁVA
Hulladíkgasdőlkodási Frogram

Mecsek-Dráva Önkormányzati 
Társulás Tagönkormányzata

Dátum: 2021 december 15.

Ügyintéző: Hosszú Edina

Ügyiratszám: 8/920-12/2021

Tárgy: Felhívás a Mecsek-Dráva
Önkormányzati Társulás felé történő 
képviselő-testületi határozati döntésre

Mellékletek: Határozat, Társulási
megállapodás módosítás

Tisztelt Polgármester Asszony/Űr!

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatait Pécs Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek keretében engedje meg, hogy a Hivatal 
Városüzemeltetési Főosztályának vezetőjeként tájékoztassam Önöket arról, hogy már 
több település jelezte a Társuláshoz való csatlakozási szándékát, valamint olyan 
települések is vannak, akik viszont tagságukat szeretnék megszüntetni. Ennek okán 
szükségessé és időszerűvé vált a Társulási megállapodás releváns pontjainak 
módosítása, mely a tagtelepülések támogatásával valósulhat meg.

Kérem, hogy a mellékelt határozat alapján képviselő-testületük hozza meg támogató 
döntésüket a mellékelt társulási megállapodás módosításának aláírásával együtt.

Köszönettel:

iv ia y a y  iviíklÓS
főosztályvezető

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 
E-nieil: mdt6rsules@ph.pecs.hu 
wwiv.mecsekdtava.hu 
wwujsz6chenyilerv.gov.hu

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.

mailto:mdt6rsules@ph.pecs.hu


Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának

29/2021. XII.8. sz. n fit határozata

a Mecsek-Dráva Önkormán zati Társulási társulási megállapodásának módo
sításáról

1. ) A Tanács úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletei szerinti társulási tag
ság megszűnésére vonatkozó módosításokat jóváhagyja.

2. ) A Tanács utasítja a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét, hogy legké
sőbb 2021. december 15-ig gondoskodjon az előterjesztés 1. számú mel
lékletét kiküldeni azon tagönkormányzatok részére, amelyek a csatlako
zást tartalmazó módosításról már döntöttek, az előterjesztés 2. számú 
mellékletét pedig azon tagönkormányzatoknak, amelyek a csatlakozást 
tartalmazó módosítást nem tárgyalták meg.

3. ) A Tanács kéri a tagtelepülések önkormányzatait, hogy a társulási megál
lapodás módosított változatának elfogadására irányuló döntésüket képvi- 
selő-testületeik minősített többséggel hozzák meg, és juttassák el azt a 
Társulás részére legkésőbb 2022. február 28-ig.

Határidő 2. pont tekintetében:2021. december 15. 
Határidő 3. pont tekintetében: 2022. február 28. 
Felelős: Péterffy Attila elnök

Kapják: Magay Miklós főosztályvezető



TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

MECSEK-DRÁVA REGIONÁLIS SZILÁRDHULLADÉK KEZELŐ RENDSZER
LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1.) A PREAMBULUM rendelkezései a következőkre módosulnak:

PREAMBULUM

Ezen társulási megállapodás megkötésénél e megállapodás 1. számú mellékletében 
felsorolt önkormányzatok, mint társulási alapító tagok és a projekt bővítése során be
lépett 1/A. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok, mint társuláshoz csatla
kozott tagok (továbbiakban együttesen: Tagok), elsősorban az Európai Unió szervei 
által elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt megvalósításá
val összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá Ma
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) 
bekezdés 19. pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államház
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.), a nemzeti vagyonról szóló 
2011.évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.), a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. 
törvény (továbbiakban: Ht). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
rendelkezéseit vették figyelembe.

A társulás a működése időtartama alatt módosított jogszabályokat, a korábban hatá
lyos jogszabályok hatályon kívül helyezése kapcsán a helyükbe lépő kihirdetett és ha
tályba lépett jogszabályokat, azok hatályosságának megfelelően alkalmazza működé
se során.

A Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával kiemelten a Mecsek-Dráva 
Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer kiépítése és üzemeltetése, az integrált 
hulladékhasznosítási és kezelési feladatok ellátása érdekében együttesen 
vállalkoznak komplex, korszerű regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 
megvalósítására,fenntartására, lehetőség szerinti bővítésére és üzemeltetésére ennek 
érdekében a tagok az Európai Unió Kohéziós Alapjából valamint a 
hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére igényelhető támogatással kívánnak 
komplex hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni, fenntartani és üzemeltetni, 
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.

2. Az ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 3. pontja az alábbiakra módosul:

3. A Társulás tagjai (név, székhely, képviseletre jogosult, lélekszám, a társulási 
tagot megillető szavazatszám): e Megállapodás 1. és 1/A. számú mellékletében 
felsorolt települési önkormányzat az ott részletezett adatokkal. Az 1. és 1/A. 
számú melléklet e megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. Az 1/A számú 
melléklet a csatlakozás folyamatában a Társulási megállapodás külön módosítása 
nélkül a csatlakozás kezdő napjával kiegészül. A melléklet kiegészítéséről a 
Társulási Tanács gondoskodik.



2. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala látja el feladat-ellátási szerződés alapján.

3. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA II. fejezet 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

4. A TULAJDONJOG VII. fejezet 3. pontja a következőre módosul:

3. E Megállapodás alapján a projekt keretében létrejövő hulladékgazdálkodási eszköz- 
rendszert a Társulás az Nvtv. előírásainak megfelelően a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásához köteles biztosítani, e körben a társult önkormányzattal 
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni. 
Az üzemeltetésre átadott eszközrendszer használatának feltételeiről, a pótláshoz 
szükséges díj megfizetéséről a Társulás a közszolgáltatóval megállapodást köt.

5. A TULAJDONJOG VII. fejezet 4. i ont'a a következőre módosul:

4. A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a vagyonelemek elidegenítése során az 
Nvtv. rendelkezései alapján járnak el.

6. A TÁRSULÁS SZERVEZETE Vili, feiezet A Társulási Tanács 1. pontja a következőre 
módosul:

1. A Társulás döntéshozó a szerve a 13-16 tagú Társulási Tanács (a továbbiakban: 
Tanács). A Társulási Tanács 13 tagja az Alapító önkormányzatokat, 3 tagja a 
Csatlakozott önkormányzatokat képviseli. A Tanács tagjait e Megállapodás 2. 
számú mellékletében meghatározott elvek szerint, a Tag önkormányzat képviselő
testülete választja meg. A megválasztott tagok az őket megválasztó 
önkormányzatokat lakosság-szám arányos szavazati joggal képviselik.
A Társulási Tanács egyik tagja Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere, 
akadályoztatása esetén az erre a feladatra kijelölt alpolgármester. Ez azonban nem 
érinti az elnöki akadályoztatás esetére vonatkozó rendelkezéseket.

7. A TÁRSULÁS SZERVEZETE Vili feiezet B. A társulási tanács elnöke 2. oontia a 
következő e) és f) ponttal egészül ki

[2. Az Elnök feladatkörébe tartozik:]
e) a Tanács hatáskörét nem sértve, beszámolási kötelezettség mellett irányítja a 

Társulás gazdálkodását, meghatározza a társulás üzleti és fejlesztési 
koncepcióját, a projektek pénzügyi, szakmai megvalósítását, pénzügyi 
elszámolását, valamint az üzemeltetéssel összefüggő jogi, pénzügyi folyamatok 
meghatározását és működtetését,

f) a határozatképtelenség miatt elmaradt Tanácsülés és az újra összehívott ülés 
közötti időben az adott napirendekről szükséges döntések meghozatala a Mötv. 
alapján a polgármestert megillető szabályok figyelembevételével.
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8,__CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ IX. fejezet a következőre változik:

IX. CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ

A Társuláshoz csatlakozni az alábbi feltételek szerint lehetséges:

a) a Társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzat (továbbiakban: új tag), amennyiben 
közigazgatási területe a pályázatban megvalósult eszközrendszer területfejlesztési 
egységébe esik (Somogy , Baranya vagy Tolna megye) vagy ahhoz közvetlenül 
csatlakozik, hulladékgazdálkodási közszolgáltatását a projektben megvalósult 
eszközrendszer igénybevételévei látja el, a következő feltételek mellett 
csatlakozhat:
aa) tudomásul veszi hogy a belépése előtt keletkezett társulási vagyonból és annak 

hozadékából részesedése nem származhat, ezzel kapcsolatos igényt sem a 
társulási tagsága idejére, sem a társult tagsága bármely okból történő 
megszűnése (kilépés, kizárás, társulás megszűnése) nem támaszthat,

ab) a tagsági jogviszonya keletkezését követően a társulás által megvalósított 
beruházás lakosság-arányosan rá eső részével arányosan szerez tulajdoni 
hányadot. Vagyoni hozzájárulása számításánál a belépést követően keletkezett 
vagyon és annak hozadéka vehető figyelembe,

ac) vállalja a működési költség (tagdíj) rá eső részének megfizetését,
ad) a Társulási Megállapodásban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja,
ae) A Társulás tagjainak mindegyike minősített többségű döntéssel jóváhagyja a 

csatlakozást.
b) A csatlakozási szándék elfogadására a jelen okiratban foglalt felhatalmazás alapján 

a Társulási Tanács minősített többséggel jogosult. A csatlakozás feltételeit a Tanács 
az elfogadó nyilatkozatban határozza meg, mely feltételek az új tagra kötelezők.

9. A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE XI. fejezet 2. pontja a következőre módosul:

2. 2013. január 1. napját követően a Társuláshoz csatlakozni évente két alkalommal, 
a naptári év első és a naptári félév első napján, a Társulásból kiválni ugyancsak 
évente két alkalommal, a naptári félév utolsó napjával és a naptári év utolsó napjá
val lehet.

10. A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE XI. fejezet 3. pontja a következőre módosul:

3. A Társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem 
rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell 
dönteni. A döntésről a Társulási Tanácsot haladéktalanul értesíteni kell.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK XV. fe 'ezet 1. pontja a következőre módosul:

7. A Tagok a vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyezte
téssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére -  tekintettel arra, hogy a 
társulás több megye területére (Baranya, Tolna, Somogy) is kiterjed -  hatáskörtől 
függően a Pécsi Járásbíróság vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékessé
gének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe a Tagok kötelesek be
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vonni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet és a Közreműködő Szervezetet. 
Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe 
venni.

Jelen Társulási megállapodás-módosítás hatályba lépéséhez a Társult és a Csatlakozott 
Tag önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott 
jóváhagyása szükséges.

Kelt:

Társult önkormányzat:



TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

MECSEK-DRÁVA REGIONÁLIS SZILÁRDHULLADÉK KEZELŐ RENDSZER
LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1,) A PREAMBULUM rendelkezései a következőkre módosulnak:

PREAMBULUM

Ezen társulási megállapodás megkötésénél e megállapodás 1. számú mellékletében 
felsorolt önkormányzatok, mint társulási alapító tagok és a projekt bővítése során be
lépett 1/A. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok, mint társuláshoz csatla
kozott tagok (továbbiakban együttesen: Tagok), elsősorban az Európai Unió szervei 
által elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt megvalósításá
val összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá Ma
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) 
bekezdés 19. pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államház
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.), a nemzeti vagyonról szóló 
2011.évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.), a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. 
törvény (továbbiakban: Ht). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
rendelkezéseit vették figyelembe.

A társulás a működése időtartama alatt módosított jogszabályokat, a korábban hatá
lyos jogszabályok hatályon kívül helyezése kapcsán a helyükbe lépő kihirdetett és ha
tályba lépett jogszabályokat, azok hatályosságának megfelelően alkalmazza működé
se során.

A Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával kiemelten a Mecsek-Dráva 
Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer kiépítése és üzemeltetése, az integrált 
hulladékhasznosítási és kezelési feladatok ellátása érdekében együttesen 
vállalkoznak komplex, korszerű regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 
megvalósítására,fenntartására, lehetőség szerinti bővítésére és üzemeltetésére ennek 
érdekében a tagok az Európai Unió Kohéziós Alapjából valamint a 
hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére igényelhető támogatással kívánnak 
komplex hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni, fenntartani és üzemeltetni, 
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.

2. Az ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK L feezet 3. pontja az alábbiakra módosul;

3. A Társulás tagjai (név, székhely, képviseletre jogosult, lélekszám, a társulási 
tagot megillető szavazatszám): e Megállapodás 1. és 1/A. számú mellékletében 
felsorolt települési önkormányzat az ott részletezett adatokkal. Az 1. és 1/A. 
számú melléklet e megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. Az 1/A számú 
melléklet a csatlakozás folyamatában a Társulási megállapodás külön módosítása 
nélkül a csatlakozás kezdő napjával kiegészül. A melléklet kiegészítéséről a 
Társulási Tanács gondoskodik.



3, A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA II. fejezet 2. ontja helyébe a következő szöveg_léjx

2. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala látja el feladat-ellátási szerződés alapján.

4 A TULAJDONJOG VII. fejezet 3. pontja a következőre módosul:

3. E Megállapodás alapján a projekt keretében létrejövő hulladékgazdálkodási eszköz- 
rendszert a Társulás az Nvtv. előírásainak megfelelően a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásához köteles biztosítani, e körben a társult önkormányzattal 
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni. 
Az üzemeltetésre átadott eszközrendszer használatának feltételeiről, a pótláshoz 
szükséges díj megfizetéséről a Társulás a közszolgáltatóval megállapodást köt.

5. A TULAJDONJOG Vll. fejezet 4 .; ontja a következőre módosuk

4. A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a vagyonelemek elidegenítése során az 
Nvtv. rendelkezései alapján járnak el.

6. A TÁRSULÁS SZERVEZETE Vili, fe'ezet A Társulási Tanács 1. pontja a következőre 
módosul:

1. A Társulás döntéshozó a szerve a 13-16 tagú Társulási Tanács (a továbbiakban: 
Tanács). A Társulási Tanács 13 tagja az Alapító önkormányzatokat, 3 tagja a 
Csatlakozott önkormányzatokat képviseli. A Tanács tagjait e Megállapodás 2. 
számú mellékletében meghatározott elvek szerint, a Tag önkormányzat képviselő
testülete választja meg. A megválasztott tagok az őket megválasztó 
önkormányzatokat lakosság-szám arányos szavazati joggal képviselik.
A Társulási Tanács egyik tagja Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere, 
akadályoztatása esetén az erre a feladatra kijelölt alpolgármester. Ez azonban nem 
érinti az elnöki akadályoztatás esetére vonatkozó rendelkezéseket.

7. A TÁRSULÁS SZERVEZETE Vili fejezet B. A társulási tanács elnöke 2. pontja a
következő e) és f) ponttal egészül ki

[2. Az Elnök feladatkörébe tartozik:]
e) a Tanács hatáskörét nem sértve, beszámolási kötelezettség mellett irányítja a 

Társulás gazdálkodását, meghatározza a társulás üzleti és fejlesztési 
koncepcióját, a projektek pénzügyi, szakmai megvalósítását, pénzügyi 
elszámolását, valamint az üzemeltetéssel összefüggő jogi, pénzügyi folyamatok 
meghatározását és működtetését,

f) a határozatképtelenség miatt elmaradt Tanácsülés és az újra összehívott ülés 
közötti időben az adott napirendekről szükséges döntések meghozatala a Mötv 
alapján a polgármestert megillető szabályok figyelembevételével.
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8. CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ IX. fejezet a következőre változik:

IX. CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ

A Társuláshoz csatlakozni az alábbi feltételek szerint lehetséges:

a) a Társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzat (továbbiakban: új tag), amennyiben 
közigazgatási területe a pályázatban megvalósult eszközrendszer területfejlesztési 
egységébe esik (Somogy , Baranya vagy Tolna megye) vagy ahhoz közvetlenül 
csatlakozik, hulladékgazdálkodási közszolgáltatását a projektben megvalósult 
eszközrendszer igénybevételével látja el, a következő feltételek mellett 
csatlakozhat:
aa) tudomásul veszi hogy a belépése előtt keletkezett társulási vagyonból és annak 

hozadékából részesedése nem származhat, ezzel kapcsolatos igényt sem a 
társulási tagsága idejére, sem a társult tagsága bármely okból történő 
megszűnése (kilépés, kizárás, társulás megszűnése) nem támaszthat,

ab) a tagsági jogviszonya keletkezését követően a társulás által megvalósított 
beruházás lakosság-arányosan rá eső részével arányosan szerez tulajdoni 
hányadot. Vagyoni hozzájárulása számításánál a belépést követően keletkezett 
vagyon és annak hozadéka vehető figyelembe,

ac) vállalja a működési költség (tagdíj) rá eső részének megfizetését,
ad) a Társulási Megállapodásban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja,
ae) A Társulás tagjainak mindegyike minősített többségű döntéssel jóváhagyja a 

csatlakozást.
b) A csatlakozási szándék elfogadására a jelen okiratban foglalt felhatalmazás alapján 

a Társulási Tanács minősített többséggel jogosult. A csatlakozás feltételeit a Tanács 
az elfogadó nyilatkozatban határozza meg, mely feltételek az új tagra kötelezők.

9. A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE XI. fejezet 2. pontja a következőre módosul:

2. 2013. január 1. napját követően a Társuláshoz csatlakozni évente két alkalommal, 
a naptári év első és a naptári félév első napján, a Társulásból kiválni ugyancsak 
évente két alkalommal, a naptári félév utolsó napjával és a naptári év utolsó napjá
val lehet

10. A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŰNÉSEXI. fejezet 3. pontja a következőre módosul:

3. A Társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem 
rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell 
dönteni. A döntésről a Társulási Tanácsot haladéktalanul értesíteni kell.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK XV. fejezet 7. pontja a következőre módosul:

7. A Tagok a vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyezte
téssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére -  tekintettel arra, hogy a 
társulás több megye területére (Baranya, Tolna, Somogy) is kiterjed -  hatáskörtől 
függően a Pécsi Járásbíróság vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékessé
gének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe a Tagok kötelesek be
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vonni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet és a Közreműködő Szervezetet. 
Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe 
venni.

Jelen Társulási megállapodás-módosítás hatályba lépéséhez a Társult és a Csatlakozott 
Tag önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott 
jóváhagyása szükséges.

Kelt: - S í W .  | £ 0 ,1  - 0 1 - 2 3 .

Társult önkormányzat:



JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 
a Sásd Városgazdálkodási Nkft-nél

mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint:

I. A szabál zat célja és hatál a

1. A szabályzat célja:
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvényben (továbbiakban: Takarékos törvény) meghatározottak végrehajtása, 
valamint a Sásd Városgazdálkodási Nkft munkavállalói továbbá az ellenőrzött 
társaságok, tagvállalatok ügyvezetői, vezérigazgatói javadalmazásának szabályozása. 
Ennek érdekében a Takarékos törvény l.§  a) pontja szerinti meghatározott, Sásd Város 
Ónkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Sásd Városgazdálkodási Nkft 
(továbbiakban Társaság) legfőbb szerveként Sásd Város Önkormányzatának Képviselő
testülete a Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(továbbiakban: Mt.) 208.§ hatálya alá tartozó vezető munkavállalói, valamint 
tisztségviselői és könyvvizsgálója, valamint a Társaságnak az Mt. 208. § hatálya alá 
nem tartozó munkavállalók vonatkozásában a Takarékos törvény 5.§ (3)-(4) bekezdései 
alapján az alábbi javadalmazási szabályzatot alkotja.

2. A szabályzat személyi hatálya kiteljed:
(1) a Társaság a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: 
Mt.) 208. § - ideértve a ügyvezetőre, az Mt szerinti vezető állású munkavállalóira 
(továbbiakban: vezető), amennyiben a tisztségviselő a társasággal munkaviszonyban 
áll,
(2) a Társaság könyvvizsgálójára,
(3) a Társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 
22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogállású vezető tisztségviselőjére,
(4) a Társasággal munkaviszonyban álló, nem vezető állású, az előző pontokban külön 
nem nevesített munkavállalóra.

3. A szabályzat tárgyi hatálya kiteljed:
• a vezetők és a vezető tisztségviselők, javadalmazási elveinek szabályozására,
• a vezetők munkaviszonyának megszüntetése esetén járó juttatásokra,
• a vezetők prémium fizetési feltételeire,

• a vezetők költségtérítésének szabályozására,
• az Mt. 207. §-ának (3) bekezdése, alapján kötött megállapodásokra,
• a Társasággal munkaviszonyban álló, nem vezető állású munkavállalók bére, 
prémium, béren kívüli egyéb juttatására.

I I .  A vezetőre és a tisztség^ iselőkre vonatkozó javadalmazási elvek és szabál ok

1. A vezető j  avadalmazása
1.1. A vezető személyi alapbére
A Társasággal munkaviszonyban álló vezető havi személyi alapbére, valamint a Gt.22. §(2) 
bekezdés a) pontja szerinti vezető tisztségviselők (a vezető tisztségviselő tisztségét a Ptk. 
megbízásra vonatkozó szabályai szerint látja el) e jogviszonyára tekintettel megállapított 
havi díjazása nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, 
a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttókereset 8-
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szorosát. A vezető személyi alapbérét, valamint a Gt.22. §(2) bekezdés a) pontja szerinti 
vezető tisztségviselő (a vezető tisztségviselő tisztségét a Ptk. megbízásra vonatkozó 
szabályai szerint látja el) megbízási díját a Társaság alapítója évente külön határozatban 
állapítja meg a Társaság saját vagyona (saját tőke, összes eszköz), az értékesítés nettó 
árbevétele, a foglalkoztatottak létszáma, jövedelemtermelő képessége, nemzetgazdasági 
súlya, jelentősége alapján. A vezető személyi alapbérének, valamint a vezető tisztségviselők 
megbízási díjának megállapításakor évente a keresetfejlesztési irányelveket kell figyelembe 
venni azzal, hogy a vezető alapbére legfeljebb a társaságra irányadó átlagkereset
fej lesztési/bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető.

1.2 A vezető éves prémiuma
A Társasággal munkaviszonyban álló vezető számára (Mt. 208.§ (1) bekezdés) a 
polgármester tűzhet ki prémiumot. Az Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó 
munkavállaló számára a munkáltatói jogokat gyakorló vezető rendelkezhet 
prémiumkitűzésről. A vezető prémiumkitűzéséről a döntést megelőzően ki kell kérni a 
felügyelőbizottság véleményét. Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése 
mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható 
szakértelemmel és gondosságán való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható 
teljesítményt takar. A vezető (Mt. 208.§ (1) bekezdés) éves prémiumának mértéke nem 
haladhatja meg a vezető éves személyi alapbérének a 100%-át. A konkrét 
prémiumfeladatokat a prémium kitűzésére jogosult, évente külön határozatában állapíthatja 
meg.

1.3. A munkaszerződés alapján a vezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó 
juttatások
1.3.1. Határozott időtartamú munkaviszony esetén a vezetőt az Mt. általános szabályai 
szerinti mértékben illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a munkavállaló 
javára eltérni nem lehet.
1.3.2. Felmondási idő A határozatlan idejű munkaviszony rendes felmondással történő 
megszüntetése esetén a felmondási idő mértékét az Mt. általános szabályai szerint kell 
megállapítani..
1.3.3. Végkielégítés A vezetőre a végkielégítés tekintetében a Munka Törvénykönyve 
előírásait kell alkalmazni.
1.3.4. Költségtérítések és egyéb juttatások A vezető munkaszerződésének állandó (standard) 
részeként jogosult: - hivatalos kiküldetés esetén első vagy másod osztályú közlekedési 
eszköz és szállás igénybevételére, - munkakörével összefüggésben mobiltelefon 
használatára, - laptop használatára, - személygépkocsi használatra. A költségtérítésekről és 
egyéb juttatásokról első alkalommal a Társaság alapítója hoz döntést, ezt követően a 
polgármester évente jogosult felülvizsgálni ezen juttatásokat. A felülvizsgálat során hozott 
módosító döntéseiről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

A vezető részére pótlék nem fizethető. Rendkívül indokolt esetben, a társaság speciális 
helyzetére, más egyéb körülményekre tekintettel, egyedi mérlegelés alapján a javadalmazás 
megállapító]a eltérhet a javadalmazási szabályzatban előírtaktól azzal, hogy a kivételes 
javadalmazás mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg a 2009. évi CXXII. tv-ben és a 
Javadalmazási Szabályzatban meghatározott korlátozó mértéket és a kivételes javadalmazás 
alkalmazását a döntést hozó külön írásba foglalva indokolni köteles. A Javadalmazási 
Szabályzatban nem nevesített jogcímen juttatás a Tulajdonos által meghozott egyedi döntése 
alapján adható.
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2. Tisztségviselők díjazása:
A társaságnál 3 fős felügyelőbizottság működik. Javadalmazásban nem részesülnek.

3. A könyvvizsgáló díjazása:
Jelenleg nincs a társságnál könyvvizsgáló így a javadalmazásáról sem kell dönteni.

Sásd, 2022. január 27.

Dr.Ju'sz inger János 
polgármester

A Jelen Szabályzatot az alapítói jogokat gyakorló Sásd Város Önkormányzatának Képviselő- 
testület a 8/2022. (1.27.) KTH. számú határozatával fogadta el.

Sásd, 2022. január 28.

f.Kaidon Béla 
jegyző
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Kérelem

az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A. §. (2) bek. alapján nem szociális
ellátásként juttatott támogatás elnyerésére.

Támogatást igénylő szervezet neve: Sásdi Polgárőr Egyesület

Címe: 7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Képviselője: Bíró Józsefné

Cégbírósági bejegyzés száma: 02-02-0002050

Adószám: 18320585-1-02

Az igényelt támogatás összege:

A támogatott cél megnevezése, 
indoklása:
A szervezet 2022. évi működési céljaira.

200.000,-Ft

Dátum: Sásd, 2022. január 25.
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M e g á l l a p o d á s

mely létrejött egyrészről Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Dózsa György utca 32., 
adószám: 15724186-2-02, képviseletében: Dr. Jusztinger János polgármester,
(továbbiakban: támogató), másrészről a támogatásban részesülő szervezet neve: Sásdi 
Polgárőr Egyesület, címe: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32., adószám: 18320585-1-02, 
képviseletében: Bíró Józsefné elnök, (továbbiakban: támogatott) között az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV tv. VI. fejezete, alapján (továbbiakban: Áht.) juttatott támogatás 
igénybevételéről az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. / Támogató a képviselő-testülete 12/2022. (1.27.) KTH. számú határozata alapján a
támogatott részére, kérelmére az ott meghatározott célra 200.000.-Ft egyszeri 
vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2. / A támogató a támogatott részére a megítélt támogatást a jelen megállapodás aláírását
követő 8 napon belül kifizeti.

3. / A támogatott a részére nyújtott támogatást az 1./ pont szerinti célra céljelleggel kapja,
melynek felhasználásáról köteles elszámolni a tárgyévet követő év május 31. napjáig.

4. / A támogatott az előző pontban előirt számadási kötelezettségének teljesítéséhez köteles
számlamásolatokat becsatolni.

5. / Ha a támogatott egy költségvetési évre rendszeres jelleggel kap támogatást, akkor az
előző pontban előírt kötelezettségét a támogatási évre vonatkozó mérlegbeszámoló 
becsatolásával teljesítheti.

6. / A támogatott tudomásul veszi, hogy számadási kötelezettségének nem teljesítése esetén
e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további finanszírozást, támogatást 
felfüggeszti, illetve a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

7. / Ha a támogatott a felszólítás ellenére sem teljesíti számadási kötelezettségét, akkor
támogató vélelmezheti, hogy a támogatást a támogatott nem rendeltetésszerűen 
használta fel. Ebben az esetben az előző pontban foglaltak alkalmazhatók.

8. / A támogatott tudomásul veszi, hogy támogató felé fennálló köztartozása esetén a
támogatás folyósítása felfüggeszthető, illetve a támogatás összegébe a tartozás 
beszámítható.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.



2021 m  0 3;
Sásd Város Önkormányzata 
Sásd
Dózsa György u. 32.
7370

Tárgy; Arany János utcai platánfák 
kivágatása

Tisztelt Polgármester Úr, 
Tisztelt Képviselő Testület!

A Sásd, Arany János utca 4. szám előtti közterületen álló kettő darab platán fa az idei évben fokozottan 
veszélyessé vált.

2021. májusában észleltük, hogy az éppen kizöldelt fa már hullatta a bámuló leveleit.
Több kifejezetten nagy és számos közepes méretű elszáradt ág látható mindkettő fán, melyek két 
lakóház fölött, ezek udvara, és a szomszédos lakóházak gépkocsi bejárója fölött vannak, veszélyeztetve 
azok épségét. Ezek már nem csak vihar és szeles időjárás esetén jelentenek veszélyt.
A fák ágai a villanyvezetékek közé is benőttek, így vihar esetén már azokra veszélyt jelenthetnek.

Tisztelettel kérjük az érintett két platánfa szemrevételezését, és a veszély megszüntetését a fák 
kivágásával.

Sásd, 2021. november 02.

Tisztelettel

Kérelmezők:

2021 0 3


