
J e g y z ő k ö n y v

Testületi ülés helye: Sásdi ÁMK
7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Jelen vannak: Dr. Jusztinger János polgármester, Urvald Péter alpolgármester, Pál
Csaba, Székely Szilárd és Takácsné Somogyvári Mária képviselők, Dr. 
Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Tollár Mónika 
jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: Pintér Gábor és Rabb Győzőné képviselők

Dr. Jusztinger János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket.
Megállapította, hogy a képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta.
Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?

Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontot fogadta el:

1./ Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére társult önkormányzatok 
együttműködési megállapodásának felülvizsgálata, Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal módosító okiratának és alapító okiratának elfogadása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2019. december 12. napján tartott rendkívüli
képviselő-testületi ülésről.

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére társult önkormányzatok
együttműködési megállapodásának felülvizsgálata, Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal módosító okiratának és alapító okiratának elfogadása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés -  az együttműködési megállapodás-tervezetről, módosító okiratról 
és alapító okiratról -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, azért került sor a mai rendkívüli testületi ülésre, 
mivel szoros határidőket kell tartani a közös önkormányzati hivatal együttműködési 
megállapodásának a felülvizsgálatát illetően. A mai napon délután 16,30 órára összehívta a 
polgármestereket, hogy jóváhagyják a hivatalt fenntartó megállapodást.
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Viszont a hétfői napon délelőtt a baranyaszentgyörgyi polgármester jelezte feléje, hogy 
megállapodott Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatallal és a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatalból kilépne. Ezt megelőzően az elmúlt héten pénteken jelezte, hogy 
rendkívüli testületi ülést kíván összehívni hétfőre, ahol döntenek az esetleges kilépésről. 
Amikor ő erről tudomást szerzett, akkor egyeztetést kezdeményezett felé, mely szerint vasárnap 
délután tudtak erről tárgyalni. Megkérdezte, hogy milyen ajánlatot kaphatott 
Mindszentgodisától, ami felülírná a sásdit. Válaszában semmilyen konkrétum nem hangzott el, 
semmit nem tudott mondani, ami számára ott előnyösebb lenne, mint Sásdon. A megbeszélés 
végén úgy állapodtak meg, hogy másnap hétfőn kimegy délután 17 órára Baranyaszentgyörgyre 
és megbeszélik a részleteket, de bizakodóan tekintenek a jövőbe. Ehhez képest hétfő délelőtt 
üzenetet kapott a baranyaszentgyörgyi polgármestertől, mely szerint megállapodott 
Mindszentgodisával, Sásdról kilépnek, a megbeszélésük tárgytalan, de szívesen látja őt 
Baranyaszentgyörgyön. Azóta nem beszélt polgármester úrral, ilyen előzmények után került sor 
a mai polgármesteri koordinációs ülésre, melyre polgármester úr nem jött el. Viszont a mai 
napon a polgármestereknek mindenképpen döntést kellett hozniuk az együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról. De időközben az Államkincstár jelezte, hogy a sásdi testületnek 
a döntésére van szüksége ahhoz, hogy Bárányaszentgyörgy község ebből a megállapodásból 
kiléphessen.
Ha most a testület nem dönt ebben, akkor mulasztásos törvénysértést követnének el, amit nem 
szeretnének, úgyhogy mindenképpen döntést kell hozni. A polgármesteri koordinációs ülésen 
a polgármesterek is megerősítették azt a tényt, hogy Sásd és valamennyi idetartozó település 
érdeke, hogy Baranyaszentgyörgy maradjon. Ha a település kilép, akkor az mínusz 9.336 eFt- 
ot fog jelenteni, mínusz két álláshelyet is maga után vonz. Összesen egy évben 13,5 mFt-ot fog 
jelenteni.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az Államkincstár azt várja Sásdtól, hogy a kilépést 
követően a felülvizsgálatot végezzék el.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, arról van szó, hogy Sásd a módosító alapító okiratot esetleg 
nem fogadja el, amiben már nincs benne Baranyaszentgyörgy.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a települések között van egy 
megállapodás a közös hivatal fenntartására, ha ez a megállapodás megszületik, akkor a 
megállapodásnak megfelelően készül egy alapító okirat.
Nyilván, ha azt a megállapodást, ami figyelembe veszi Baranyaszentgyörgy kilépését a testület 
jóváhagyja, akkor Baranyaszentgyörgy elmegy. Amennyiben nem hoznak döntést és nem 
tartanak testületi ülést, akkor a testület mulaszt. Ha viszont olyan döntést hoznak, ami a 
Baranyaszentgyörggyel már nem számoló megállapodást nem hagyja jóvá, akkor lehet 
megakadályozható az ő kilépésük.

Székely Szilárd képviselő személy szerint szeretné megakadályozni, úgy érzi, hogy részükről 
ez tisztességtelen, elvárná, hogy megmagyarázzák, indokolják a döntésüket.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, ennek mi lehet a folytatása?

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy olyan későn hozta meg 
Baranyaszentgyörgy a törvényi határidőhöz a döntését, hogy véleménye szerint a sásdi 
képviselők nem is tudnak érdemben erre reagálni.
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Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy akkor a sásdi testület hozzon olyan döntést, hogy 
ezért nem tudja elfogadni.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy kerüljön bele a határozatba, hogy nem 
volt kellő együttműködés, konzultáció és az idő rövidségére való tekintettel nem tudja elfogadni 
a döntést.

Takácsné Somogyvári Mária képviselő megkérdezte, hogy írásban nem volt kötelessége, 
hogy ezt benyújtsa Sásd felé?

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a baranyaszentgyörgyi testület döntött, a 
jegyzőkönyvben a határozat szerepel.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán tartottak Mindszentgodisán 
együttes képviselő-testületi ülést, ahol erről döntöttek.

Dr. Jusztinger János polgármester véleménye szerint a sásdi testület az idő rövidsége miatt 
érdemben nem tud reagálni és ezért a módosított tartalmú megállapodást nem tudja elfogadni. 
Jelen esetben a szavazásnál tartózkodni fog, mert az együttműködés elmulasztása miatt nem 
tud érdemben döntést hozni. A meghozott döntés nem ad időt érdemben a reagálásra, nincs meg 
a megfelelő lehetőségük előkészíteni ezt a döntést.

Székely Szilárd képviselő véleménye szerint egy ötéves döntést jobban is előkészíthettek 
volna, számára ez nem áttekinthető.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, ez egy olyan döntés, amit három nap alatt nem 
lehet érdemben előkészíteni sem a sásdi testület számára, sem a többi polgármester számára. 
Önmagában erre való hivatkozással lehet azt mondani, hogy ők azt a megállapodás-tervezetet, 
amiben Baranyaszentgyörggyel nem számol, nem tudják elfogadni.
Javasolta a testületnek, hogy ne fogadja el a megállapodás-tervezetet, amiben már nem szerepel 
Bárányaszentgyörgy azzal, hogy a 2019. december 17-i testületi ülésen adják meg a lehetőségét 
annak, hogy kellő információ birtokában az érintett önkormányzattal történő egyeztetést 
követően jóváhagyják a megállapodást. Továbbá, kérje fel a polgármesterét, hogy a döntésről 
soron kívül tájékoztassa a Bm. Kormányhivatalt.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete -  5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének

169/2019. (XII. 12.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 
Bm. Igazgatósága szóbeli felhívására rendkívüli ülésen tárgyalta meg a Közös 
Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó módosított, felülvizsgált 
megállapodás-tervezetet.

E tervezet értelmében a Hivatal fenntartásába társult önkormányzatok között már 
nem szerepel Bárány ászén tgyörgy Község Önkonnányzata.
Baranyaszentgyörgy Község Önkonnányzata 2019. december 9. napján a 
törvényes határidőn belül döntést hozott, hogy a mindszentgodisai székhellyel 
működő Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásába társult 
önkormányzatokhoz kíván csatlakozni 2020. január 1. napjával.

A Képviselő-testület álláspontja szerint Sásd Város Önkonnányzata jóváhagyó 
döntésére a kiválás esetében nincs szükség. Az Államkincstár viszont 
megköveteli Sásd Város Önkormányzata döntését is, kvázi jóváhagyását 
december 12-ig Bárány aszentgyörgy Község Önkonnányzata kiválásáról.

Ezen államkincstári álláspont figyelembevételével a Képviselő-testület nem 
kívánja módosítani a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó 
megállapodás-tervezet azon részét, amelyben Bárány aszentgyörgy Község 
Önkormányzata, mint társult önkormányzat nincs feltüntetve.

A döntésének meghozatalakor a Képviselő-testület figyelemmel volt azokra a 
körülményekre, hogy Bárány aszentgyörgy Község Önkonnányzata december 9- 
én úgy hozta meg döntését, hogy előzetesen nem konzultált, nem egyeztetett és 
semmilyen jelzést nem adott Sásd és társult önkormányzatok felé kiválási 
szándékáról.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen körülmények alapján 
megállapítja, hogy nincs birtokában olyan érdemi infonnációknak, amelyek 
alapján megalapozott döntést tudna hozni.

Határidő: 2019. december 17.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az előterjesztésben szerepelt a hivatal alapító 
okiratának módosítása, erről is dönteni kellene.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a kiadott alapító okirat 
tervezetét ne fogadják el.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete -  5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

170/2019. ÍX11.12.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okirata módosításának tervezetét, melyben 
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata már nem szerepel, elutasítja, mivel 
az erre irányuló megállapodás-tervezetet sem hagyta jóvá.

Határidő: 2019. december 17.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.

Mivel több napirendi pont nem volt, Dr. Jusztinger János polgármester mindenkinek 
megköszönte a megjelenést és a képviselő-testületi ülést bezárta.
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J E L E N L É T I  Í V

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 12. napján
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselők részére

Dr. Jusztinger János

Urvald Péter

Pál Csaba

Pintér Gábor

Rabb Győzőné

Székely Szilárd

Takácsné Somogyvári Mária



J E L E N L E T i  IV

Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. decem ber^ napján
megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla 

Koszorús Tímea 

Nagy Lajos László

Dr. Karakán Béla

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Főosztály képviseletében:

Galambosné Wágner Éva 

Orsós József 

Fodor István 

Zima István

Gálné Banizs Gabriella

Meggyesi Mónika

Merk Zsolt

Győriné Korom Viktória 

Orsós Józsefné

Bíró Józsefné


