Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek
Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. április 22. napján megtartott együttes üléséről.
Az ülés helye: Sásdi ÁMK Általános Iskola Aulája
7370. Sásd, Szent Imre u. 29.
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Galambosné
Wágner Éva, Szíjártó Csaba, Keresztes Richárd, Jusztinger Krisztina, Skoda
Dénes, Dr. Földi-Deutsch Eszter, Dr. Jusztinger János és Kiskároly János
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos
László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.
Igazoltan távol: Hausmann Mária és Pál Csaba képviselők.
Igazolatlan távollét nem volt.

Meződ:
Merk Zsolt polgármester, Illés Ferencné alpolgármester, Kovács Viktor és Bogdán János
képviselők.
Igazoltan távol: Görföl Róbert és Balog Jánosné képviselők.
Igazolatlan távollét nem volt.
Oroszló:
Jager Ferencné alpolgármester, Szabó Józsefné, Török Imre Miklósné, Kázmér Miklósné
képviselők.
Igazoltan távol: Szabó József polgármester, Hír Szilvia képviselő.
Igazolatlan távollét nem volt.
Palé:
Pintérné Magyar Mária polgármester, Salamon Tiborné alpolgármester, Fekete Ferenc,
Nemes Gábor és Kalányos István képviselők.
Igazoltan távol: Szabó Tamás képviselő.
Igazolatlan távollét nem volt.
Varga:
Márhoffer Tibor polgármester, Cseh Kamilla alpolgármester, Orsós Lajos képviselők.
Igazoltan távol: Szilágyi János és Kovács Roland képviselők.
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Vázsnok:
Fazekas Tibor polgármester, Kiss Ervin alpolgármester, Árki Tiborné, Tóth Sándor és Lukács
Mónika képviselők.
Igazoltan távol: Icha Róbertné képviselő.

Székely Szilárd Sásd város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,
hogy valamennyi megjelent képviselőtestület határozatképes, mivel a sásdi 12 képviselőből
10, a meződi 6 képviselőből 4 , az oroszlói 6 képviselőből 4, a paléi 6 képviselőből 5, a vargai
5 képviselőből 3 megjelent, a vázsnoki 6 képviselőből 5 megjelent.
Elmondta, hogy Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete nem határozatképes, így a testület a
napirendi pontokról később fog dönteni.
Javasolta, hogy az együttes testületi ülésen a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az
alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:
Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola által benyújtott pályázatnál önrész
biztosítását, melyről csak a sásdi testület dönt,
ÁMK alapító okiratának módosítását,
Általános Iskola létszámtúllépés engedélyezését,
továbbá csak Sásd Város Képviselőtestülete dönt: a Mentőállomás létesítése
Sásdon című napirendi pontról, továbbá a LEKI pályázat műszaki tartalmának és
befejezési határidejének módosítását.
Megkérdezte, van-e ettől eltérő más napirendi javaslat?
Mivel más javaslat nem hangzott el, az együttes testületi ülés egyhangúlag a következő
napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött:
Napirend

tárgyalása:

1.)

Beszámoló az ÁMK 2009. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Nagy Róbert a Sásdi ÁMK gazdasági igazgató helyettese

2.)

Beszámoló a közös feladatok 2009. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3.)

Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola által benyújtott pályázatnál önrész biztosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

4.)

Beszámoló a szociális étkeztetés működéséről, új térítési díj megállapítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5.)

Gyermekétkeztetési térítési díjak megállapítása
Előadó: Nagy Róbert a Sásdi ÁMK gazdasági igazgató helyettese

6.)

ÁMK. Alapító okiratának módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
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7.)

Általános Iskola létszámtúllépés engedélyezése
Előadó: Székely Szilárd polgármester

8.)

Beszámoló az önkormányzatoknál végzett belső ellenőrzésről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

9.)

ÖNHIKI-s pályázatok beadása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

10.)

Fonyódligeti „lapos” üdülő térítési díjának felülvizsgálata
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

11.)

Mentőállomás létesítése Sásdon
Előadó: Székely Szilárd polgármester

LEKI pályázat műszaki tartalmának és befejezési határidejének módosítása
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Székely Szilárd polgármester kérte jegyző urat, hogy a napirendi pontok megtárgyalása előtt
az okmányiroda működésével kapcsolatosan tájékoztassa a testületeket.
12.)

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az okmányiroda bővítené a szolgáltatását azzal,
hogy a különböző szolgáltatási díjakat, illetékeket helyben befizethessék. Jelen pillanatban ez
még nem megoldható. A baranyai városok hivatalait megkérdezték, hogyan állnak ezzel a
kérdéssel, többnyire ugyanúgy állnak, mint a sásdi okmányiroda. Ez APEH bevétel az a pénz,
amit beszednek és az utolsó összegig mindennel el kell számolni, mivel elég nagy a
forgalmuk, ezért önállóan külön függetlenített főpénztárost kellene alkalmazni napi 8 órában,
ez többletköltséggel járna. Úgy gondolja, hogy ez innentől elgondolkodtató.
A hivatalban működik a portaszolgálat, elrendelte, hogy aki jön a hivatalba, minden ügyfelet
regisztrálni kell, elmondható, hogy hétfőn és szerdán átlagban mindennap 120-130 fő ügyfél
fordul meg a hivatalban. Ebből 70-80 % az okmányirodába látogató személy. Havonta a
pénzforgalom csak az illetéknél áprilisban és még nincs vége a hónapnak 1.100 eFt, emellett
a különböző szolgáltatási díjak még ezen felül vannak. Összességében becsülve az
okmányirodában eléri a havi 1,5 mFt-ot. Ezt kellene beszedni az ügyfélfogadási időben,
tételesen elszámolni mindennap az APEH felé.
Csak akkor tudják ezt a fajta szolgáltatást biztosítani, ha főállásban külön pénztárost
alkalmaznak, de ez többletköltséggel jár.
Egyenlőre ezt a szolgáltatást biztosítani nem tudják a lakosság felé.
A holnapi nappal lezárul a Sásd és Vidéke újság is, ebben ő egy jegyzői tájékoztatót ad közre
a lakosság felé, hogy minderről tudomást szerezzen.
A képviselőtestületek a tájékoztatót tudomásul vették.
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy az 1./ és 2./ napirendi pontokat együtt
tárgyalják meg.
A képviselőtestületek a javaslatot egyhangúlag tudomásul vették.
1.)
2.)

Beszámoló az ÁMK 2009. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Nagy Róbert a Sásdi ÁMK gazdasági igazgató helyettese
Beszámoló a közös feladatok 2009. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
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Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a 2009. év egy átmeneti év volt,
az első félévig a TOT. és július 1-től az ÁMK, kibővülve a Zeneiskolával és a Könyvtárral.
Minden intézményre jellemző, hogy a módosított előirányzathoz képest megközelítve a 100
%-ot teljesültek. Az általános iskolánál 56.454,-Ft volt az egy főre jutó bekerülési különbözet
gyermekenként, ez előtt 56.762,-Ft volt. Az óvodánál nagyobb volt, majdnem 83,75 %-on
teljesültek. A 13. sz. mellékletben látható mindez. Az óvodánál 65.901,-Ft volt a különbözet
év végén, ez 78.691,-Ft-ra becsülték a legutolsó módosításkor. A TOT. igazgatás teljesen 100
%-on teljesült. Ezek az alulteljesülések mögött, illetve a későbbiekben, amikor a
pénzmaradványokról beszél, azok mögött is áll, hogy kb. a 8 mFt-os áthúzódó
kötelezettségvállalásokat is visz át az intézmény erre az évre. Ezt a 2010. évi költségvetéskor
már megbeszélték, be is tervezték a költségvetésbe. A zeneiskola szintén majdnem 100 %-on
zárt 95.823,-Ft volt az egy főre jutó különbözet.
A pénzmaradványt illetően az ÁMK pénzmaradványa úgy alakult, hogy 17.016 eFt-tal zárta a
pénzkészletét, ez annak köszönhető, hogy van az ÁMK szárnya alatt induló két EU-s
pályázat. Ezen pályázatok előlegei szerepelnek év végén a számlaegyenlegeket illetően. Ezek
kiadási kötelezettséget is jelentenek, amit a pénzmaradvány elszámolásba említ is az
intézmény, majdnem 17 mFt-tal, illetve az egyik kötelezettség az előbb említett majdnem 8
mFt, ez 7.916 eFt. A költségvetési pénzmaradványa, illetve a módosított pénzmaradványa
19.706 eFt, de ezzel szemben majdnem 25 mFt-tal kötelezettségeket, javarészt felhalmozási
kötelezettségeket kényszerül állítani az intézmény. Így szabad pénzmaradványra nem lehet
javaslatot tenni, mivel mínusz 5.174 eFt-os így a szabad pénzmaradvány összege.
A közös feladatokat illetően kiemelendő a fonyódligeti elszámolás, a 2010. évi költségvetés
során beszéltek a 2009. évi fonyódligeti zárásról. A polgármesteri hivatalnál közösen
finanszírozandó rész 50.656 eFt, ez szintén kevesebb, mint az év eleji. Az eredeti előirányzat
55 mFt-tal indult, ez így most 5 mFt-tal kevesebb. A kötelező feladatokat illetően kiemelendő
a kistérségi feladatként ellátott HASZAK-nál a takarítónő bérének közös finanszírozása,
illetve a karbantartók finanszírozása, ahol 12.400 eFt-ot kell közösen viselniük. Ennek 50 %át Sásd, a maradék 50 %-át kell közösen lakosságszámarányosan elosztani.
Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a megjelent képviselőtestületeket, hogy a TOT. Tanácsa
megtárgyalta a napirendi pontokat, elfogadásra javasolta a testületeknek.
Javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
46/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester
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Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2009. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámolót fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
12/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Merk Zsolt polgármester
Jager Ferencné Oroszló község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2009. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte az oroszlói képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Oroszló Község Képviselőtestületének
11/2010. (IV22.) KTH. számú határozata
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Jager Ferencné alpolgármester
Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2009. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.
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Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Palé Község Képviselőtestületének
16/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester

Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2009. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Varga Község Képviselőtestületének
19/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2009. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vázsnoki képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselőtestületének
27/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Fazekas Tibor polgármester
Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a megjelent képviselőtestületeket, hogy a TOT.
Tanácsa megtárgyalta a napirendi pontokat, elfogadásra javasolta a testületeknek.
Javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös
feladatok 2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat és

Sásd Város Képviselőtestületének
47/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös feladatok
2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester
Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös feladatok 2009. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
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Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
13/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös feladatok
2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Merk Zsolt polgármester
Jager Ferencné Oroszló község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös feladatok 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte az oroszlói képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Oroszló Község Képviselőtestületének
12/2010. (IV22.) KTH. számú határozata
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös feladatok
2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Jager Ferencné alpolgármester

Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös feladatok 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Palé Község Képviselőtestületének
17/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös feladatok
2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester

Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös feladatok 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Varga Község Képviselőtestületének
20/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös feladatok
2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester

Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös feladatok 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vázsnoki képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Vázsnok Község Képviselőtestületének
28/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös feladatok
2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Fazekas Tibor polgármester

3./

Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola által benyújtott pályázatnál önrész
biztosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a középiskola Sásdé, de a beiskolázási körzet
szerint valamennyi érintett önkormányzatot érinti. A sásdi középiskola a Pannon TISZK
Társulás révén eredményesen pályázott a társulással a középiskola eszközbeszerzésére,
amelyen 15 mFt-ot nyert. Úgy tudták, hogy a szakképzési hozzájárulásból, jelen pillanatban
kb. 2 mFt van a számlán, erre a célra lehet fordítani. Azonban az ESZA Kft. Közreműködő
Szervezet és elbíráló is egyben ebben a pályázatban, közölte, hogy nem lehet a szakképzési
hozzájárulást erre a célra fordítani, ezért minden pályázó önkormányzatnak a ráeső részt a
költségvetéséből biztosítania kell.
Mivel a megye összes középiskoláját tömörítő társulásról van szó, ha bármelyik kiugrik
bármilyen oknál fogva, az egész pályázat megbukik megyei szinten.
Odáig is elmennek a partnerek, amennyiben Sásd nagyon nehéz helyzetben lenne, mint ahogy
van is fejlesztési forrás tekintetében, akkor a többiek akár átmeneti kölcsönt adnának, amit
majd vissza kell fizetni, mindazért, hogy sikerüljön a pályázat.
Arra kérik a testületet, hogy az önrész kérdését oldják meg. Most arra kérnek felhatalmazást a
sásdi testülettől, hatalmazza fel a polgármesterét arra, hogy ezeket a tárgyalásokat megkezdje,
illetve biztosítsa a többieket arról, hogy a költségvetéséből valamilyen módon forrást
biztosítson az önrész fedezetére. Az önrész összege 1.562.564,-Ft, melyet az önkormányzat
fejlesztési hitel felvételével tud biztosítani. A költségvetési rendeletet ez alapján lehet
módosítani.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az oktatási hivatal részéről kikérték a törvényi
állásfoglalást, ők egyértelműen úgy fogalmaztak, hogy a szakképzési hozzájárulásból befolyt
összegeket az önrész biztosítására fordíthatják. Jelenleg az ESZA Kft-nél a szakértő ezzel
ellentétes, tehát a törvénnyel ellentétes állásponton van. Úgy gondolja oldják meg külső
forrásból, amint a szakképzési hozzájárulásra vonatkozóan a minisztérium, illetve az ESZA
Kft. kölcsönösen egyforma álláspontra jut, akkor valószínűleg ebből a pénzből tudják majd
fedezni. Véleménye szerint fogadják el a segítségüket.
Javasolta a testületnek, hogy jegyző úr javaslatát fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat és

Sásd Város Képviselőtestületének
48/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
„A TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” című
TIOP-3.1.1-09/1-2009-0025. azonosító számú pályázathoz 1.562.564,Ft-ot önrészként biztosit.
Ennek megfelelően a képviselőtestület a 2010. évi költségvetésében az
önrészt a következő költségvetési rendelet módosításakor szerepelteti és
céltartalékba helyezi.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármesterét az önrész
biztosításával kapcsolatos intézkedésekre.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületeknek, hogy a 4./ és 5./ napirendi
pontokat tárgyalják együtt.
A javaslattal a képviselőtestületek egyhangúlag egyetértettek.
4.)
5.)

Beszámoló a szociális étkeztetés működéséről, új térítési díj megállapítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
Gyermekétkeztetési térítési díjak megállapítása
Előadó: Nagy Róbert a Sásdi ÁMK gazdasági igazgató helyettese

Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, amióta tavaly július 1-től átszervezték az étkeztetést és a
TOT-ból kiemelve önálló társulást hoztak létre, és szakfeladatul működtetik, ez az első eset,
hogy tárgyalják a szociális étkeztetés működését és ezzel együtt térítési díjat is kell
megállapítani. Erre kötelezi őket az, hogy a törvény értelmében az intézményi térítési díjat
minden esetben az önköltség és az állami támogatás figyelembevételével kell megállapítani.
Az állami támogatás viszont januártól jelentősen átalakult. Az „átalakult” azt jelenti, hogy az
eddigi három normatíva kategória helyett csak egy van, tehát jövedelemtől függetlenül
minden ellátott után ugyanakkora összeget fizet az állam, tehát ez azt jelenti számukra, hogy
egyfajta térítési díjat kell megállapítani, ez már mindjárt maga után vonja annak a
szükségességét, hogy a saját költségvetésükből kell megtámogatni azokat a szociálisan
különösen nehéz helyzetben élőket, időseket főként, akik kis jövedelmükből nagyobb
összeget kénytelenek ezentúl fizetni szociális étkeztetésre. A három kategória közül ugyanis a
legrászorultabbak 26 %-os emelkedéssel néznének szembe abban az esetben, ha az
önkormányzatok semmiféle támogatást nem nyújtanának számukra. Az előzetes adatok
szerint ezt kb. 4 főre tette, most már rendelkeznek felülvizsgálat utáni pontos adatokkal, ez
Sásdon 6 főt, a többi településen együttesen pedig 4 főt jelent, tehát összesen 10 főt jelent a
társulás területén.
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Míg a középső kategóriában 6 %-os drágulás következik be, ugyanakkor a mérleg másik
oldala viszont, hogy azok akik eddig kevesebb támogatást kaptak, nagyobb jövedelműek, az ő
esetükben miután nő az állami támogatás aránya, ezért 14 %-os mértékű csökkenést jelent
számukra az új térítési díj. A térítési díjnak mindenképpen az emelkedésével kell számolni
annak ellenére, hogy a szolgáltatási önköltséget jóval kedvezőbben sikerült kihozni, mint a
tavalyi évben, ennek egyik oka egyrészt, hogy a konyha is olcsóbban kénytelen előállítani az
ebédet, a másik pedig, hogy nőtt a szolgáltatási egységek száma. Az egy étel adagra jutó
önköltséget kedvezőbben tudták megállapítani, ugyanakkor már az előbb ismertetett állami
támogatás változások miatt mégis csak drágulást jelent, tehát 218,-Ft-ban tudják a nettó
intézményi térítési díjat megállapítani.
A kiszállítás díja a már említett adagszám növekedése miatt annak ellenére nem fog változni,
hogy némiképp nőttek az üzemanyagárak, tehát ezt továbbra is nettó 52,-Ft-on tudják tartani,
nem is célszerű ennek az emelése, hiszen tavaly emelkedett ez jelentős mértékben. Ahogy az
előterjesztésben is írta, az új térítési díjakat majd a helyi szociális rendeletben fogják
átvezetni.
Arra kérte a testületeket, hogy határozattal fogadják el a térítési díjakat. Dönteni szükséges
továbbá, hogy a képviselőtestület a településén ad-e szociális kedvezményt.
Sásdon a Népjóléti Bizottság azt az álláspontot alakította ki, hogy 20 %-os mértékű térítési díj
kedvezményt javasol a legalacsonyabb kategóriában korábban fizetett ellátottak számára,
tehát akinek a nyugdíjminimum 150 %-ánál nem nagyobb a jövedelme, az 20 %-os
kedvezményt kap, tehát a tavalyi áron kapná meg az ebédet. Tehát az ellátott számára ez azt
jelenti, hogy nem történik emelkedés, miután ez 6 ellátottat jelent havi néhányezer forint
kiadást mindössze az önkormányzat számára, amelyet a szociális költségvetés is tartalmaz.
Úgy tudja, hogy a községek is csatlakoznak ehhez a javaslathoz, tehát van olyan település,
amely szintén ezt a fajta támogatási rendszert fogja bevezetni.
A szociális étkeztetés társulással kapcsolatban további szükséges döntés, hogy a társulásuk
működési engedélyét módosítani kell, miután a társulás székhelye a Sásd, Rákóczi u. 41. a
társulási megállapodás szerint, ez nem célszerű, hogy megtartsák. Tehát a hivatal költözésével
együtt a Sásd, Dózsa u. 32. sz. alatti címet javasolja megállapítani, így a társulási
megállapodás 1./ pontja módosulna így.
A térítési díjakat mindig rendeletben kell megállapítani, tehát minden település a szociális
rendeletében dönt majd erről. A szociális rendelet módosítások más változtatásokat is
tartalmaznak, ezek a szociális törvény változásából fakadó szükséges módosítások,
valamennyi rendelet tartalmazza a rendelet hatályának a változtatását. Ez ténylegesen
semmilyen konkrét napi változást, módosítást nem jelent.
A lakásfenntartási támogatások kifizetésének a határideje változott, tehát ezt is módosítják a
helyi rendeletben. Kifejezetten Sásdnak tartalmaz egy módosítási javaslatot a szociális
rendelete, csak Sásdot érinti. A Népjóléti Bizottságnak az az álláspontja, hogy a 70 éven felüli
egyedülállók számára juttatott kommunális adó támogatást, tehát a kommunális adó
átvállalása a 70 éven felüliek számára ne legyen alanyi jog, hanem kössék jövedelmi
feltételekhez. Azonban egy olyan jövedelemhatárt javasol a bizottság megállapítani, ez az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a négyszerese, 120 eFt összeg, amibe várhatóan
minden 70 éven felüli nyugdíjasuk belefér.
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális étkeztetés működéséről szóló beszámolót vegyék
tudomásul.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat és

Sásd Város Képviselőtestületének
49/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális
étkeztetés működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester

Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális étkeztetés működéséről szóló
beszámolót vegye tudomásul.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
14/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális
étkeztetés működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős : Merk Zsolt polgármester
Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális étkeztetés működéséről szóló
beszámolót vegyék tudomásul.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
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Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Palé Község Képviselőtestületének
18/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális
étkeztetés működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester
Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális étkeztetés működéséről szóló
beszámolót vegyék tudomásul.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Varga Község Képviselőtestületének
21/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális
étkeztetés működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális étkeztetés működéséről szóló
beszámolót vegyék tudomásul.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vázsnoki képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Vázsnok Község Képviselőtestületének
29/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális étkeztetés
működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős : Fazekas Tibor polgármester
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt intézményi térítési díjat fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
50/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt intézményi térítési díjat
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester
Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt intézményi térítési díjat fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
15/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt intézményi térítési díjat
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Merk Zsolt polgármester
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Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt intézményi térítési díjat fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Palé Község Képviselőtestületének
19/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt intézményi
térítési díjat elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester
Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt intézményi térítési díjat fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Varga Község Képviselőtestületének
22/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt intézményi
térítési díjat elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt intézményi térítési díjat fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vázsnoki képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselőtestületének
30/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt intézményi
térítési díjat elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Fazekas Tibor polgármester
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális Étkeztetés Társulás létrehozásáról szóló
megállapodás módosítását fogadja el, mely szerint a társulási megállapodás 2. pontját az
alábbiak szerint módosítja: a társulás székhelye: Sásd, Dózsa György utca 32.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat és

Sásd Város Képviselőtestületének
51/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális
Étkeztetés Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az
alábbi módosítással fogadta el:
a társulási megállapodás 2. pontja:
a társulás székhelye: Sásd, Dózsa György utca 32.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester

Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális Étkeztetés Társulás létrehozásáról
szóló megállapodás módosítását fogadja el, mely szerint a társulási megállapodás 2. pontját az
alábbiak szerint módosítja: a társulás székhelye: Sásd, Dózsa György utca 32.
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Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
16/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális
Étkeztetés Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az
alábbi módosítással fogadta el:
a társulási megállapodás 2. pontja:
a társulás székhelye: Sásd, Dózsa György utca 32.
Határidő: azonnal
Felelős : Merk Zsolt polgármester
Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális Étkeztetés Társulás
létrehozásáról szóló megállapodás módosítását fogadja el, mely szerint a társulási
megállapodás 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: a társulás székhelye: Sásd, Dózsa
György utca 32.

Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Palé Község Képviselőtestületének
20/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális
Étkeztetés Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az
alábbi módosítással fogadta el:
a társulási megállapodás 2. pontja:
a társulás székhelye: Sásd, Dózsa György utca 32.
Határidő: azonnal
Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester
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Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális Étkeztetés Társulás létrehozásáról szóló
megállapodás módosítását fogadja el, mely szerint a társulási megállapodás 2. pontját az alábbiak
szerint módosítja: a társulás székhelye: Sásd, Dózsa György utca 32.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Varga Község Képviselőtestületének
23/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális
Étkeztetés Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az alábbi
módosítással fogadta el:
a társulási megállapodás 2. pontja:
a társulás székhelye: Sásd, Dózsa György utca 32.
Határidő: azonnal
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális Étkeztetés Társulás létrehozásáról szóló
megállapodás módosítását fogadja el, mely szerint a társulási megállapodás 2. pontját az alábbiak
szerint módosítja: a társulás székhelye: Sásd, Dózsa György utca 32.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vázsnoki képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat nélkül és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselőtestületének
31/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális
Étkeztetés Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az alábbi
módosítással fogadta el:
a társulási megállapodás 2. pontja:
a társulás székhelye: Sásd, Dózsa György utca 32.
Határidő: azonnal
Felelős : Fazekas Tibor polgármester

20

Nagy Róbert a Sásdi ÁMK gazdasági igazgató helyettese a gyermekétkeztetési térítési
díjakkal kapcsolatban elmondta, hogy az ÁMK által fenntartott konyhánál a tavalyi év
szeptember 1-el történt nyersanyagnorma módosítás. A folyamatosan emelkedő árak
indokolttá teszik és jelenleg is olyan árat használnak, amit jelenleg a költségvetésük még
elbír, de azért, hogy az árak növekedését kompenzálni tudják, szeretné, ha 2010. szeptember
1. hatállyal az előterjesztésben meghatározott új árakat elfogadnák a testületek.
Az egész változás átlagos mértéke 5 %, ez kb. alatta van az előre jelzett árváltozásoknak. A
tízórainál nettó 4,-Ft-os áremelkedést, az ebédnél 10,-Ft-os áremelkedést, az uzsonnánál 4,-Ftos áremelkedést jelent, így ez összesen 382,-Ft nettó ár lenne a napközis étkeztetés. A
rezsiköltségeket is meg kell téríteni, valamint a vendégétkezőknél ugyanezt az emelést
szeretné kérni, ott a rezsiköltség majdnem 100 %-át fizetik. Az óvodánál egy kisebb fajta
emelés lenne, ami ugyanúgy 5,4 % átlagosan. Ezekből az árakból ki lehetne hozni az egészet
úgy, hogy a költségvetésük nem borulna.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Tanács megtárgyalta ezt a napirendi pontot,
elfogadásra javasolta a testületeknek. A Tanács megállapította, hogy az infláció mértékét nem
éri el az emelés.
Kiss Ervin vázsnoki alpolgármester megkérdezte, hogy melegétkezési utalvánnyal lehet-e
majd fizetni?
Nagy Róbert a Sásdi ÁMK gazdasági igazgató helyettese a kérdésre válaszolva elmondta,
hogy folyamatosan lehet vele fizetni, mind a vendégétkezők, mind a gyermekétkezők vagy
engedéllyel étkezők fizethetnek így.
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt nyersanyagnorma emeléseket és az ehhez kapcsolódó
térítési díjmódosításokat 2010. szeptember 1-i hatállyal fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat és

Sásd Város Képviselőtestületének
52/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt nyersanyagnorma emeléseket és az
ehhez kapcsolódó térítési díjmódosításokat 2010. szeptember 1-i
hatállyal elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester
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Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt nyersanyagnorma emeléseket és az ehhez
kapcsolódó térítési dijmódositásokat 2010. szeptember 1-i hatállyal fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
17/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt nyersanyagnorma emeléseket és az
ehhez kapcsolódó térítési dijmódositásokat 2010. szeptember 1-i
hatállyal elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Merk Zsolt polgármester
Jager Ferencné Oroszló község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt nyersanyagnorma emeléseket és az ehhez
kapcsolódó térítési dijmódositásokat 2010. szeptember 1-i hatállyal fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte az oroszlói képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Oroszló Község Képviselőtestületének
13/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt nyersanyagnorma emeléseket és az
ehhez kapcsolódó térítési dijmódositásokat 2010. szeptember 1-i
hatállyal elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Jager Ferencné alpolgármester
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Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt nyersanyagnorma emeléseket és az
ehhez kapcsolódó térítési dijmódositásokat 2010. szeptember 1-i hatállyal fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Palé Község Képviselőtestületének
21/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt nyersanyagnorma emeléseket és az
ehhez kapcsolódó térítési dijmódositásokat 2010. szeptember 1-i
hatállyal elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester
Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt nyersanyagnorma emeléseket és az ehhez
kapcsolódó térítési dijmódositásokat 2010. szeptember 1-i fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Varga Község Képviselőtestületének
24/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az
írásban
kiadott,
jegyzőkönyv
mellékleteként
nyersanyagnorma emeléseket és az ehhez kapcsolódó
dijmódositásokat 2010. szeptember 1-i hatállyal elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester

csatolt
térítési
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Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt nyersanyagnorma emeléseket és az ehhez
kapcsolódó térítési dijmódositásokat 2010. szeptember 1-i hatállyal fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vázsnoki képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselőtestületének
32/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az
írásban
kiadott,
jegyzőkönyv
mellékleteként
nyersanyagnorma emeléseket és az ehhez kapcsolódó
dijmódositásokat 2010. szeptember 1-i hatállyal elfogadta.

csatolt
térítési

Határidő: azonnal
Felelős : Fazekas Tibor polgármester
Skoda Dénes a Népjóléti Bizottság tagja, képviselő elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság
döntött ez ügyben, a bizottság elfogadásra javasolja.
Székely Szilárd polgármester javasolta a sásdi testületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális rendelet módosításáról szóló tervezetet fogadja
el.
A települések az együttes ülést követően döntenek majd a szociális rendeletük elfogadásáról.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

ellenszavazat és

Sásd Város Képviselőtestületének
5/2010. (IV.27.) Ökr. számú rendelete
A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2007. (III.06.) Ökr. sz. rendelete
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 1/2009. (II.16.) Ökr. számú
rendelete módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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Székely Szilárd polgármester javasolta a testületeknek, hogy az 5./ és 6./ napirendi pontokat
tárgyalják együtt.
A javaslattal a képviselőtestületek egyetértettek.
6.)
7.)

ÁMK. Alapító okiratának módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
Általános Iskola létszámtúllépés engedélyezése
Előadó: Székely Szilárd polgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az alapító okirat módosítására több okból kerül
sor. Ebből a legfontosabb a sokszor emlegetett bölcsőde szeptember 1-i indulása. Az alapító
okiratban fel kell tüntetni az óvoda intézményegységet kiegészítve a bölcsődét, a bölcsődei
feladatellátást, az ehhez tartozó szakfeladatot. Ezentúl fel kell tüntetni az alapító okiratban az
egyik fenntartónak, Sásdnak a székhelyváltozását, költözését. További szakfeladatbővülést
eredményez a művelődési ház intézményegység futóprojektje és az ezzel kapcsolatos jelzése.
Szeretnének valamennyi, a szakfeladatrendben szereplő felnőttoktatással, képzéssel és egyéb
képzéssel kapcsolatos iskolarendszeren kívüli képzéssel kapcsolatos valamennyi szakfeladatot
feltüntetni, ezek egy részére most szükségük is van a projekt megvalósítása során, tehát
lesznek ilyen képzései, tanfolyamai, de a közeljövőre gondolva szeretnék a nem futó
képzéseket is beemelni. További változtatást jelent az irányító szerv megnevezésének a
változása, eddig valamennyi fenntartó önkormányzat képviselőtestülete irányító szerv volt,
azonban egy státusz törvényi változás folytán január 1-től a társulási megállapodás szerinti
vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti önkormányzat képviselőtestülete
nevezendő meg az alapító okiratokban irányító szervként. Ez igazából tényleges változásokat
nem okoz, hiszen a társuláson belül a hatásköröket, tehát hogy adott kérdésben mely szerv
jogosult dönteni, azt a társulási megállapodás, illetőleg az átadott hatáskörök jegyzéke az
SZMSZ-eikben rögzíti. Továbbra is vagy a TOT. Tanács vagy pedig valamennyi
képviselőtestület dönt társulást érintő kérdésben.
A bölcsőde maximális felvehető létszáma a kiadott anyagban nem szerepel, ennek oka az,
hogy még az elmúlt napokban született meg egy olyan jogszabályi módosítás, ami a korábban
10, aztán 12 főre emelt max. csoportlétszámot most 14 főre emeli. Az elvégzett igényfelmérés
és eredményeként 18 gyermek szülője kérte az ellátást. Látható, hogy a teljes igényt akkor
sem tudják kielégíteni hogyha a 14 fős csoportlétszámot meglépik. Azonban a jogszabály
szerint ennek az a feltétele, hogy a csoportban kizárólag 2 éves életkort elért gyermekek
legyenek. A 18 fős igényük viszont úgy áll össze, hogy 12 gyermek fogja betölteni
szeptemberig a két éves életkort, míg 6 gyermek vagy 1 éves sincs, vagy 1 éves, vagy 1,5 éves
lesz addigra. 12 gyermeket mindenképpen fel tudnak venni, ha ők két évesek, akkor pedig
több gyermeket nem tudnak felvenni. Ugyanakkor a jövőre gondolva lehet másként alakulnak
az életkori beosztások és akkor esetleg bővülhet a csoportlétszám.
Jelenleg a testületeknek azt javasolja, hogy a 14 fős max. gyermeklétszámot építsék be az
alapító okiratba.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a TOT. Tanács megtárgyalta a napirendi
pontot, elfogadásra javasolta a testületeknek.
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Javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt
határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat és

Sásd Város Képviselőtestületének
53/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Általános Művelődési
Központ költségvetési szerv alapító okiratát módosítja az alábbiak szerint.
- a költségvetési szerv közfeladata felsorolása a bölcsődei feladatellátással
kiegészül
- az alapfeladatok felsorolását kiegészíti a 889101 (bölcsődei ellátás) és a
855933 (foglalkoztatást elősegítő képzések), 855934 (megváltozott
munkaképességűek rehabilitációs képzése), 855935 (szakmai továbbképzések),
855936 (kötelező felkészítő képzések), 855937 (Máshova nem sorolt egyéb
felnőttoktatás) szakfeladatokkal.
- az intézmény típusa felsorolás bölcsőde feladatellátással bővül.
- Telephelyei közül a Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatti telephelyen
működő intézmény-egység megnevezése
„Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatti telephely:
Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje”
megnevezésre változik.
- Működési körének felsorolása kiegészül:
„bölcsőde: a társult önkormányzatok területe: Sásd város, Baranyaszentgyörgy,
Bodolyabér, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Tarrós, Tormás, Varga és
Vázsnok községek.”
- Irányító szervének neve, székhelye adat a fenntartó képviselő-testületek
helyett csak a gesztor: Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
- Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
kiegészül a munkaviszonnyal (Mt.) és az egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonnyal (Ptk.).
Határidő: hatályba léptetésre 2010. július 1.
Felelős : Székely Szilárd polgármester

Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
18/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a Sásdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv alapító okiratát
módosítja az alábbiak szerint.
- a költségvetési szerv közfeladata felsorolása a bölcsődei feladatellátással
kiegészül
- az alapfeladatok felsorolását kiegészíti a 889101 (bölcsődei ellátás) és a
855933 (foglalkoztatást elősegítő képzések), 855934 (megváltozott
munkaképességűek rehabilitációs képzése), 855935 (szakmai továbbképzések),
855936 (kötelező felkészítő képzések), 855937 (Máshova nem sorolt egyéb
felnőttoktatás) szakfeladatokkal.
- az intézmény típusa felsorolás bölcsőde feladatellátással bővül.
- Telephelyei közül a Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatti telephelyen
működő intézmény-egység megnevezése
„Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatti telephely:
Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje”
megnevezésre változik.
- Működési körének felsorolása kiegészül:
„bölcsőde: a társult önkormányzatok területe: Sásd város, Baranyaszentgyörgy,
Bodolyabér, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Tarrós, Tormás, Varga és
Vázsnok községek.”
- Irányító szervének neve, székhelye adat a fenntartó képviselő-testületek
helyett csak a gesztor: Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
- Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
kiegészül a munkaviszonnyal (Mt.) és az egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonnyal (Ptk.).
Határidő: hatályba léptetésre 2010. július 1.
Felelős : Merk Zsolt polgármester
Jager Ferencné Oroszló község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte az oroszlói képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
OroszlóKözség Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Oroszló Község Képviselőtestületének
14/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Általános
Művelődési Központ költségvetési szerv alapító okiratát módosítja az alábbiak
szerint:
- a költségvetési szerv közfeladata felsorolása a bölcsődei feladatellátással
kiegészül
- az alapfeladatok felsorolását kiegészíti a 889101 (bölcsődei ellátás) és a
855933 (foglalkoztatást elősegítő képzések), 855934 (megváltozott
munkaképességűek rehabilitációs képzése), 855935 (szakmai továbbképzések),
855936 (kötelező felkészítő képzések), 855937 (Máshova nem sorolt egyéb
felnőttoktatás) szakfeladatokkal.
- az intézmény típusa felsorolás bölcsőde feladatellátással bővül.
- Telephelyei közül a Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatti telephelyen
működő intézmény-egység megnevezése
„Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatti telephely:
Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje”
megnevezésre változik.
- Működési körének felsorolása kiegészül:
„bölcsőde: a társult önkormányzatok területe: Sásd város, Baranyaszentgyörgy,
Bodolyabér, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Tarrós, Tormás, Varga és
Vázsnok községek.”
- Irányító szervének neve, székhelye adat a fenntartó képviselő-testületek
helyett csak a gesztor: Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
- Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
kiegészül a munkaviszonnyal (Mt.) és az egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonnyal (Ptk.).
Határidő: hatályba léptetésre 2010. július 1.
Felelős : Jager Ferencné alpolgármester

Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Palé Község Képviselőtestületének
22/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a Sásdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv alapító okiratát
módosítja az alábbiak szerint.
- a költségvetési szerv közfeladata felsorolása a bölcsődei feladatellátással
kiegészül
- az alapfeladatok felsorolását kiegészíti a 889101 (bölcsődei ellátás) és a
855933 (foglalkoztatást elősegítő képzések), 855934 (megváltozott
munkaképességűek rehabilitációs képzése), 855935 (szakmai továbbképzések),
855936 (kötelező felkészítő képzések), 855937 (Máshova nem sorolt egyéb
felnőttoktatás) szakfeladatokkal.
- az intézmény típusa felsorolás bölcsőde feladatellátással bővül.
- Telephelyei közül a Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatti telephelyen
működő intézmény-egység megnevezése
„Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatti telephely:
Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje”
megnevezésre változik.
- Működési körének felsorolása kiegészül:
„bölcsőde: a társult önkormányzatok területe: Sásd város, Baranyaszentgyörgy,
Bodolyabér, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Tarrós, Tormás, Varga és
Vázsnok községek.”
- Irányító szervének neve, székhelye adat a fenntartó képviselő-testületek
helyett csak a gesztor: Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
- Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
kiegészül a munkaviszonnyal (Mt.) és az egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonnyal (Ptk.).
Határidő: hatályba léptetésre 2010. július 1.
Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester

Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Varga Község Képviselőtestületének
25/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a Sásdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv alapító okiratát
módosítja az alábbiak szerint.
- a költségvetési szerv közfeladata felsorolása a bölcsődei feladatellátással
kiegészül
- az alapfeladatok felsorolását kiegészíti a 889101 (bölcsődei ellátás) és a
855933 (foglalkoztatást elősegítő képzések), 855934 (megváltozott
munkaképességűek rehabilitációs képzése), 855935 (szakmai továbbképzések),
855936 (kötelező felkészítő képzések), 855937 (Máshova nem sorolt egyéb
felnőttoktatás) szakfeladatokkal.
- az intézmény típusa felsorolás bölcsőde feladatellátással bővül.
- Telephelyei közül a Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatti telephelyen
működő intézmény-egység megnevezése
„Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatti telephely:
Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje”
megnevezésre változik.
- Működési körének felsorolása kiegészül:
„bölcsőde: a társult önkormányzatok területe: Sásd város, Baranyaszentgyörgy,
Bodolyabér, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Tarrós, Tormás, Varga és
Vázsnok községek.”
- Irányító szervének neve, székhelye adat a fenntartó képviselő-testületek
helyett csak a gesztor: Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
- Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
kiegészül a munkaviszonnyal (Mt.) és az egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonnyal (Ptk.).
Határidő: hatályba léptetésre 2010. július 1.
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester

Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vázsnoki képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.

Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Vázsnok Község Képviselőtestületének
33/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a Sásdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv alapító okiratát
módosítja az alábbiak szerint.
- a költségvetési szerv közfeladata felsorolása a bölcsődei feladatellátással
kiegészül
- az alapfeladatok felsorolását kiegészíti a 889101 (bölcsődei ellátás) és a
855933 (foglalkoztatást elősegítő képzések), 855934 (megváltozott
munkaképességűek rehabilitációs képzése), 855935 (szakmai továbbképzések),
855936 (kötelező felkészítő képzések), 855937 (Máshova nem sorolt egyéb
felnőttoktatás) szakfeladatokkal.
- az intézmény típusa felsorolás bölcsőde feladatellátással bővül.
- Telephelyei közül a Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatti telephelyen
működő intézmény-egység megnevezése
„Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatti telephely:
Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje”
megnevezésre változik.
- Működési körének felsorolása kiegészül:
„bölcsőde: a társult önkormányzatok területe: Sásd város, Baranyaszentgyörgy,
Bodolyabér, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Tarrós, Tormás, Varga és
Vázsnok községek.”
- Irányító szervének neve, székhelye adat a fenntartó képviselő-testületek
helyett csak a gesztor: Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
- Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
kiegészül a munkaviszonnyal (Mt.) és az egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonnyal (Ptk.).
Határidő: hatályba léptetésre 2010. július 1.
Felelős : Fazekas Tibor polgármester
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az ÁMK Általános Iskolájának vezetése az idei
évi beiratkozásról azzal a problémával szembesült, hogy a beiratkozott mintegy 40 gyermek
közül mindössze 16-17 fő igényelte a német nemzetiségi oktatást, míg a fennmaradó 23
gyermek kifejezetten az angol nyelvet szeretné tanulni. Tehát a tavalyi évhez hasonlóan újabb
kedvezőtlen, aránytalan jelentkezés történt. Az iskolavezetés javaslata szerint szeretnének
tiszta profilú osztályokat indítani, tehát a németes kis létszámú osztály mellett egy a 26 fős
maximális osztálylétszámot túllépő majd 28-29-30 fős angolos osztályra számítanak. Ugyanis
a 40 beiratkozott, új elsős mellett 5-6 főre tehető azok száma, akik osztályismétlőssel lesznek
ismét elsősök. Nem beszélve természetesen azokról a gyermekekről, akik a létszámszámítás
szempontjából nem is 1, 2, hanem esetleg 3 főnek is számítanak. Tehát az iskola
mindenképpen azzal számol, hogy az angolos osztály létszámánál a 26 főt túllépi. A
közoktatási törvény szerint fenntartói engedéllyel lehetséges a 26 fős maximális
osztálylétszám túllépése. Az iskola 20 %-os maximális létszám túllépést kér, miután
egyenlőre nem tudja megmondani pontosan hány fős lesz ez a másik osztály.
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a TOT. Tanácsa megtárgyalta a kérdést,
mindenképpen a tavalyihoz képest célszerű lenne a túllépés mérséklése, a differencia
mérséklése érdekében a német pedagógusoknak ismét megkeresni az óvodai beiratkozókat és
felvilágosító tájékoztató beszélgetést tartani, hogy a német tagozatos oktatás nagyon
színvonalas.
Javasolta a testületeknek, hogy fogadják el aljegyző asszony javaslatát.

Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat és

Sásd Város Képviselőtestületének
54/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
az ÁMK Általános Iskola első évfolyamon az
osztálylétszám 20 %-os túllépését engedélyezi
a 2010/2011-es tanévtől.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester
Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadja el
aljegyző asszony javaslatát.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
19/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az ÁMK Általános Iskola első évfolyamon az
osztálylétszám 20 %-os túllépését engedélyezi
a 2010/2011-es tanévtől.
Határidő: azonnal
Felelős : Merk Zsolt polgármester
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Jager Ferencné Oroszló község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy
fogadja el aljegyző asszony javaslatát.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte az oroszlói képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
OroszlóKözség Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Oroszló Község Képviselőtestületének
15/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az ÁMK Általános Iskola első évfolyamon az
osztálylétszám 20 %-os túllépését engedélyezi
a 2010/2011-es tanévtől.
Határidő: azonnal
Felelős : Jager Ferencné alpolgármester

Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek,
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Palé Község Képviselőtestületének
23/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az ÁMK Általános Iskola első évfolyamon az
osztálylétszám 20 %-os túllépését engedélyezi
a 2010/2011-es tanévtől.
Határidő: azonnal
Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester

Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy
fogadja el aljegyző asszony javaslatát.
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Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Varga Község Képviselőtestületének
26/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az ÁMK Általános Iskola első évfolyamon az
osztálylétszám 20 %-os túllépését engedélyezi
a 2010/2011-es tanévtől.
Határidő: azonnal
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy
fogadja el aljegyző asszony javaslatát.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vázsnoki képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselőtestületének
34/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az ÁMK Általános Iskola első évfolyamon az
osztálylétszám 20 %-os túllépését engedélyezi
a 2010/2011-es tanévtől.
Határidő: azonnal
Felelős : Fazekas Tibor polgármester

8.)

Beszámoló az önkormányzatoknál végzett belső ellenőrzésről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. Kajdon Béla jegyző bemutatta Halász Tamás urat, aki a Sásdi Többcélú Kistérségi
Társulás Irodája belső ellenőrzési vezetője, aki a belső ellenőrzéseket egész kistérségi szinten
koordinálja, összefogja, illetve a jelentéseket elkészíti.
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Igazából tavaly látványos dolgokat nem tett a belső ellenőrzés, mivel ezt megtette helyette az
Állami Számvevőszék, hiszen 3 hónapig itt voltak és egy átfogó ellenőrzést végeztek. Sásd
Város Képviselőtestülete az ÁSZ jelentését értékelte önálló napirendi pontként.
Annak idején elmondta, hogy folyamatban van egy belső ellenőrzés az ÁMK Általános
Iskolájának bérhelyzet átvizsgálására. A belső ellenőrzés csokorba fogta a megállapításokat és
ezeket közzétette. Ennek a szakmai értékelése a TOT. Tanács hatásköre. A szabályzatokról is
irt, megszereztek a szükséges segédanyagokat és a különböző szakmai iránymutatásokat.
Az 1./ határozati javaslatról mindenkinek döntenie kell, a 2./ határozati javaslatról csak Sásd
Város Képviselőtestülete dönt.
Skoda Dénes képviselő elmondta, hogy jegyző úr a Pénzügyi Bizottság ülésén megígérte,
hogy az iskolában megvizsgáltatja a dolgozók besorolását. Ennek eredményét nem látta a
kiadott jelentésben. Példaként említette meg, hogy az élelmezésvezető a plusz 50 eFt-ot
besorolás szerint kapja vagy sem. Ez a vizsgálat 2009. januártól volt.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez nem az a vizsgálat, amiről most tárgyalnak.
Ezt a kérést külön vizsgálták, de azt nem ebben a vizsgálatban vizsgálták, hanem külön.
Tehát ez a jelentés nem a személyi juttatások tételes felülvizsgálatáról szól. Azt idén
megvizsgálták és megállapították, hogy 2 fő kap, akit képviselő úr említett, ő nem kap ilyen
juttatást, éves szinten 300 eFt-ot kap kötelező feladat ellátása címen. Erről külön jelentés volt,
amit a sásdi testület megtárgyalt.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte hogyan történhetett az meg, hogy több mint két
évvel ezelőtt Nagyné Mayer Ágnes igazgató ellen indított fegyelmi ügyben is elhangzott a
munkaköri leírás hiánya, most azt kellett olvasnia, hogy a munkaköri leírás 2009-ben is
hiányzott.

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy Nagyné Mayer Ágnes fegyelmi
ügyénél nemcsak a munkaköri leírások hiányoztak, ott több hiányosság is volt. Egyébként
minden intézményvezető megkapta a munkaköri leírások pótlására való felszólítást, felhívást.
Ezen felül azóta is vettek fel dolgozókat, akiknek folyamatosan készítik a munkaköri leírását.

Székely Szilárd polgármester javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 1./ határozati javaslatot fogadja el. A kiadott határozati
javaslat 2./ pontjáról csak Sásd Város Képviselőtestülete dönt.

Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat és
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Sásd Város Képviselőtestületének
55/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
1./

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi belső ellenőrzési jelentést
elfogadja.
A képviselőtestületek a TOT. Tanácsnak indítványozzák az ÁMK-nál az előterjesztés
2. sz. mellékletében megjelölt belső ellenőri vizsgálat megállapításainak önálló
napirendi pontként történő megtárgyalását és az intézmény részéről intézkedési terv
készítését a hiányosságok megszüntetésére.
Határidő: május 30., illetve folyamatos
Felelős : Székely Szilárd polgármester, TOT. Tanács elnöke

2./

Sásd Város Képviselőtestülete a jegyző javaslatára a 147/2009. (XII.3.) KTH. számú
határozattal elfogadott intézkedési terv végrehajtására az ott meghatározott határidőket
3 hónappal meghosszabbítja.
Határidő: az intézkedési tervben meghatározottak + 3 hónap
Felelős : Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban
kiadott határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
20/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a 2009. évi belső ellenőrzési jelentést elfogadja.
A képviselőtestületek a TOT. Tanácsnak indítványozzák az ÁMK-nál
az előterjesztés 2. sz. mellékletében megjelölt belső ellenőri vizsgálat
megállapításainak önálló napirendi pontként történő megtárgyalását és
az intézmény részéről intézkedési terv készítését a hiányosságok
megszüntetésére.
Határidő: május 30., illetve folyamatos
Felelős : Merk Zsolt polgármester
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Jager Ferencné Oroszló község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte az oroszlói képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
OroszlóKözség Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Oroszló Község Képviselőtestületének
16/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi belső ellenőrzési
jelentést elfogadja.
A képviselőtestületek a TOT. Tanácsnak indítványozzák az ÁMK-nál az előterjesztés
2. sz. mellékletében megjelölt belső ellenőri vizsgálat megállapításainak önálló
napirendi pontként történő megtárgyalását és az intézmény részéről intézkedési terv
készítését a hiányosságok megszüntetésére.
Határidő: május 30., illetve folyamatos
Felelős : Jager Ferencné alpolgármester
Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy
az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Palé Község Képviselőtestületének
24/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a 2009. évi belső ellenőrzési jelentést elfogadja.
A képviselőtestületek a TOT. Tanácsnak indítványozzák az ÁMK-nál
az előterjesztés 2. sz. mellékletében megjelölt belső ellenőri vizsgálat
megállapításainak önálló napirendi pontként történő megtárgyalását és
az intézmény részéről intézkedési terv készítését a hiányosságok
megszüntetésére.
Határidő: május 30., illetve folyamatos
Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester
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Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Varga Község Képviselőtestületének
27/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a 2009. évi belső ellenőrzési jelentést elfogadja.
A képviselőtestületek a TOT. Tanácsnak indítványozzák az ÁMK-nál az
előterjesztés 2. sz.
mellékletében megjelölt belső ellenőri vizsgálat
megállapításainak önálló napirendi pontként történő megtárgyalását és az
intézmény részéről intézkedési terv készítését a hiányosságok megszüntetésére.
Határidő: május 30., illetve folyamatos
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vázsnoki képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat nélkül és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselőtestületének
35/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi belső ellenőrzési
jelentést elfogadja.
A képviselőtestületek a TOT. Tanácsnak indítványozzák az ÁMK-nál az előterjesztés
2. sz. mellékletében megjelölt belső ellenőri vizsgálat megállapításainak önálló
napirendi pontként történő megtárgyalását és az intézmény részéről intézkedési terv
készítését a hiányosságok megszüntetésére.
Határidő: május 30., illetve folyamatos
Felelős : Fazekas Tibor polgármester
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9.)

ÖNHIKI-s pályázatok beadása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy
valamennyi település szeretné benyújtani a pályázatot, úgy tűnik minden településnek is
sikerül benyújtania a pályázatot. Jövő hét hétfőig kell benyújtani a pályázatot.
Javasolta a testületeknek, hogy az ÖNHIKI-s pályázatot nyújtsák be.
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületeknek, hogy az ÖNHIKI-s pályázatot
nyújtsák be.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
56/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
A./

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX.
tv. 45. § /1/. bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok
támogatására.
B./
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önhibájukon
kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I./
Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-én 1000 fő
feletti.
II./
Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen)
túl intézményeket tart fenn.
III./ Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-én 1500 fő
feletti.
IV./1. Az önkormányzat 2009-2010. nevelési tanévben részt vesz a
többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában és a
többcélú
kistérségi
társulások
támogatása
jogcím
igénybevételéhez vállalt - 2009. évi költségvetési törvény 8. sz.
melléklet IV. pont kiegészítő szabályok 2.1.-2.3. pontjában
meghatározott - kapacitási kihasználtsági feltételeknek megfelel.
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2. Az önkormányzat 2010-2011. nevelési tanévben részt vesz a
többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában és a
többcélú
kistérségi
társulások
támogatása
jogcím
igénybevételéhez vállalt - költségvetési törvény 8. sz. melléklet
III. pont kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő
szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) meghatározott kapacitási kihasználtsági feltételeknek megfelel.
V./
Az önkormányzat iparűzési, építmény, vállalkozók és
magánszemélyek kommunális helyi adó bevezetéséről döntött és
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során
realizál.
VI./ Az önkormányzat 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az
Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.
Határidő: 2010. április 26.
Felelős : Székely Szilárd polgármester
Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
ÖNHIKI-s pályázatot nyújtsa be.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Meződ Község Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
21/2010.(IV.22.) KTH számú határozata
A.
Meződ
Község Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX. Törvény 45. §. (1) bekezdése és 6. számú
mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.
B.
Meződ Község Képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi
helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I./ Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1.000 fő alatti és a sásdi
székhelyű körjegyzőséghez tartozik. A körjegyzőségbe tartozó települések
megnevezése:
Sásd (székhely), Felsőegerszeg, Meződ, Palé, Varga, Vázsnok.
II./ Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon (körjegyzőségen túl) intézmény(eke)t
nem tart fenn, azonban sásdi székhelyű – külön jogszabály szerint létrehozott alábbi
társulásokban részt vesz: Sásdi Általános Művelődési Központ (Sásd, Felsőegerszeg,
Meződ, Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok, Bodolyabér, Tarrós, Baranyaszentgyörgy,
Tormás)
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Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás (Sásd, Alsómocsolád, Ág, Bakóca, Baranyajenő,
Bikal, Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mágocs,
Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Oroszló, Palé, Szágy, Tarrós,
Tékes, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok).
III./1. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1.500 fő alatti, és
2009. szeptember 1.-után a Többcélú Kistérségi Társulások támogatása keretében
ösztönzött közoktatási feladatait intézményi társulásban látja el.
Az önkormányzat a 2009-2010. nevelési tanévben részt vesz a Többcélú Kistérségi
Társulás közoktatási feladatellátásában, de alapfokú oktatási intézményeket nem tart
fenn.
2. A többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak
szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében)
látja el, intézményeit társulásban (intézményi társulásban) tartja fenn 2010. január 1.
után:
szociális alapszolgáltatási feladat:
családsegítés;
házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
támogató szolgáltatás;
gyermekjóléti alapellátási feladat:
gyermekjóléti szolgáltatás;
belső ellenőrzési feladat.
IV./ Az önkormányzat
1./ a 2009-2010. nevelési tanévben nem tart fent alapfokú oktatási intézményeket,
részt vesz a Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátásában, ahol a
társulásban működtetett intézményei a Többcélú Kistérségi Társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – a 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV.
kiegészítő szabályok 2.1.-2.3 pontjában meghatározott- kapacitás kihasználtsági
feltételeknek megfelel.
2./ a 2010-2011. nevelési tanévben nem tart fent alapfokú oktatási intézményeket,
részt vesz a Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátásában, ahol a
társulásban működtetett intézményei a Többcélú Kistérségi Társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet III. kiegészítő
szabályok 2.1.-2.2 pontjában (a kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével)
meghatározott- kapacitás kihasználtsági feltételeknek megfelel.
V./ Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója bevezetéséről döntött, és
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál
VI./ Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §.-a
alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.
A zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott
meg.
Határidő:
Felelős:

2010. április 26.
Merk Zsolt polgármester

Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy
az ÖNHIKI-s pályázatot nyújtsa be.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?

41

Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Palé Község Képviselőtestülete 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Palé Község Képviselőtestületének
25/2010.(IV.22.) KTH számú határozata
A.
Palé
Község Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény 45. §. (1) bekezdése és 6. számú
mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.
B.
Palé Község Képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi
helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I./ Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1.000 fő alatti és a sásdi
székhelyű körjegyzőséghez tartozik. A körjegyzőségbe tartozó települések
megnevezése:
Sásd (székhely), Felsőegerszeg, Meződ, Palé, Varga, Vázsnok.
II./ Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon (körjegyzőségen túl) intézmény(eke)t
nem tart fenn, azonban sásdi székhelyű – külön jogszabály szerint létrehozott alábbi
társulásokban részt vesz: Sásdi Általános Művelődési Központ (Sásd, Felsőegerszeg,
Meződ, Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok, Bodolyabér, Tarrós, Baranyaszentgyörgy,
Tormás).
Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás (Sásd, Alsómocsolád, Ág, Bakóca, Baranyajenő,
Bikal, Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mágocs,
Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Oroszló, Palé, Szágy, Tarrós,
Tékes, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok).
III./1. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1.500 fő alatti, és
2009. szeptember 1.-után a Többcélú Kistérségi Társulások támogatása keretében
ösztönzött közoktatási feladatait intézményi társulásban látja el.
Az önkormányzat a 2009-2010. nevelési tanévben részt vesz a Többcélú Kistérségi
Társulás közoktatási feladatellátásában, de alapfokú oktatási intézményeket nem tart
fenn.
2. A többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak
szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében)
látja el, intézményeit társulásban (intézményi társulásban) tartja fenn 2010. január 1.
után:
szociális alapszolgáltatási feladat:
családsegítés;
házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
támogató szolgáltatás;
gyermekjóléti alapellátási feladat:
gyermekjóléti szolgáltatás;
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belső ellenőrzési feladat.
IV./ Az önkormányzat
1./ a 2009-2010. nevelési tanévben nem tart fent alapfokú oktatási intézményeket,
részt vesz a Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátásában, ahol a
társulásban működtetett intézményei a Többcélú Kistérségi Társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – a 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV.
kiegészítő szabályok 2.1.-2.3 pontjában meghatározott- kapacitás kihasználtsági
feltételeknek megfelel.
2./ a 2010-2011. nevelési tanévben nem tart fent alapfokú oktatási intézményeket,
részt vesz a Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátásában, ahol a
társulásban működtetett intézményei a Többcélú Kistérségi Társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet III. kiegészítő
szabályok 2.1.-2.2 pontjában (a kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével)
meghatározott- kapacitás kihasználtsági feltételeknek megfelel.
V./ Az önkormányzat építmény és magánszemélyek kommunális adója bevezetéséről
döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál
VI./ Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §.-a
alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.
A zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott
meg.
Határidő:
Felelős:

2010. április 26.
Pintérné Magyar Mária polgármester

Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
ÖNHIKI-s pályázatot nyújtsa be.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Varga Község Képviselőtestülete 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Varga Község Képviselőtestületének
28/2010.(IV.22.) KTH számú határozata
A.
Varga
Község Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény 45. §. (1) bekezdése és 6. számú
mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.
B.
Varga Község Képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi
helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
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I./ Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1.000 fő alatti és a sásdi
székhelyű körjegyzőséghez tartozik. A körjegyzőségbe tartozó települések
megnevezése:
Sásd (székhely), Felsőegerszeg, Meződ, Palé, Varga, Vázsnok.
II./ Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon (körjegyzőségen túl) intézmény(eke)t
nem tart fenn, azonban sásdi székhelyű – külön jogszabály szerint létrehozott alábbi
társulásokban részt vesz: Sásdi Általános Művelődési Központ (Sásd, Felsőegerszeg,
Meződ, Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok, Bodolyabér, Tarrós, Baranyaszentgyörgy,
Tormás).
Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás (Sásd, Alsómocsolád, Ág, Bakóca, Baranyajenő,
Bikal, Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mágocs,
Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Oroszló, Palé, Szágy, Tarrós,
Tékes, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok).
III./1. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1.500 fő alatti, és
2009. szeptember 1.-után a Többcélú Kistérségi Társulások támogatása keretében
ösztönzött közoktatási feladatait intézményi társulásban látja el.
Az önkormányzat a 2009-2010. nevelési tanévben részt vesz a Többcélú Kistérségi
Társulás közoktatási feladatellátásában, de alapfokú oktatási intézményeket nem tart
fenn.
2. A többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak
szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében)
látja el, intézményeit társulásban (intézményi társulásban) tartja fenn 2010. január 1.
után:
szociális alapszolgáltatási feladat:
családsegítés;
házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
támogató szolgáltatás;
gyermekjóléti alapellátási feladat:
gyermekjóléti szolgáltatás;
belső ellenőrzési feladat.
IV./ Az önkormányzat
1./ a 2009-2010. nevelési tanévben nem tart fent alapfokú oktatási intézményeket,
részt vesz a Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátásában, ahol a
társulásban működtetett intézményei a Többcélú Kistérségi Társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – a 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV.
kiegészítő szabályok 2.1.-2.3 pontjában meghatározott- kapacitás kihasználtsági
feltételeknek megfelel.
2./ a 2010-2011. nevelési tanévben nem tart fent alapfokú oktatási intézményeket,
részt vesz a Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátásában, ahol a
társulásban működtetett intézményei a Többcélú Kistérségi Társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet III. kiegészítő
szabályok 2.1.-2.2 pontjában (a kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével)
meghatározott- kapacitás kihasználtsági feltételeknek megfelel.
V./ Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója bevezetéséről döntött, és
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál
VI./ Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §.-a
alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.
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A zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott
meg.
Határidő:
Felelős:

2010. április 26.
Márhoffer Tibor polgármester

Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
ÖNHIKI-s pályázatot nyújtsa be.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vázsnoki képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Vázsnok Község Képviselőtestülete 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselőtestületének
36/2010.(IV.22.) KTH számú határozata
A.
Vázsnok
Község Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény 45. §. (1) bekezdése és 6. számú
mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.
B.
Vázsnok Község Képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi
helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I./ Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1.000 fő alatti és a sásdi
székhelyű körjegyzőséghez tartozik. A körjegyzőségbe tartozó települések
megnevezése:
Sásd (székhely), Felsőegerszeg, Meződ, Palé, Varga, Vázsnok.
II./ Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon (körjegyzőségen túl) intézmény(eke)t
nem tart fenn, azonban sásdi székhelyű – külön jogszabály szerint létrehozott alábbi
társulásokban részt vesz: Sásdi Általános Művelődési Központ (Sásd, Felsőegerszeg,
Meződ, Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok, Bodolyabér, Tarrós, Baranyaszentgyörgy,
Tormás).
Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás (Sásd, Alsómocsolád, Ág, Bakóca, Baranyajenő,
Bikal, Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mágocs,
Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Oroszló, Palé, Szágy, Tarrós,
Tékes, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok).
III./1. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1.500 fő alatti, és
2009. szeptember 1.-után a Többcélú Kistérségi Társulások támogatása keretében
ösztönzött közoktatási feladatait intézményi társulásban látja el.
Az önkormányzat a 2009-2010. nevelési tanévben részt vesz a Többcélú Kistérségi
Társulás közoktatási feladatellátásában, de alapfokú oktatási intézményeket nem tart
fenn.
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2. A többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak
szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében)
látja el, intézményeit társulásban (intézményi társulásban) tartja fenn 2010. január 1.
után:
szociális alapszolgáltatási feladat:
családsegítés;
házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
támogató szolgáltatás;
gyermekjóléti alapellátási feladat:
gyermekjóléti szolgáltatás;
belső ellenőrzési feladat.
IV./ Az önkormányzat
1./ a 2009-2010. nevelési tanévben nem tart fent alapfokú oktatási intézményeket,
részt vesz a Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátásában, ahol a
társulásban működtetett intézményei a Többcélú Kistérségi Társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – a 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV.
kiegészítő szabályok 2.1.-2.3 pontjában meghatározott- kapacitás kihasználtsági
feltételeknek megfelel.
2./ a 2010-2011. nevelési tanévben nem tart fent alapfokú oktatási intézményeket,
részt vesz a Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátásában, ahol a
társulásban működtetett intézményei a Többcélú Kistérségi Társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet III. kiegészítő
szabályok 2.1.-2.2 pontjában (a kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével)
meghatározott- kapacitás kihasználtsági feltételeknek megfelel.
V./ Az önkormányzat iparűzési, építmény, vállalkozók és magánszemélyek
kommunális adója bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a
gazdálkodás során realizál
VI./ Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §.-a
alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.
A zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott
meg.
Határidő:
Felelős:

10.)

2010. április 26.
Fazekas Tibor polgármester

Fonyódligeti „lapos” üdülő térítési díjának felülvizsgálata
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a
testületek megállapították a fonyódligeti térítési díjakat. Eddig mindig úgy volt, hogy
ugyanazt az árat fizetik a fenti emeleti részért, illetve aki a lapos tetős részben üdül. A lapos
tetős üdülő több szolgáltatást ad, mint az emeleti rész, hiszen van saját fürdőszobája, saját wcje, egy elkülönült komplex apartman jellegű építményről van szó. Arra gondoltak, hogy akik
ebben a részben vannak, ők pluszként plusz 5.000,-Ft díjat fizessenek.
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Székely Szilárd polgármester javasolta a testületeknek, hogy a pénzügyi irodavezető
javaslatáról döntsenek.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
57/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy döntött, hogy a közös tulajdonban lévő fonyódligeti üdülő 2010. évi
térítési díjait megváltoztatja azzal, hogy a külön egységként
funkcionáló Fonyódliget, Mecsek u. 26. alatti „lapos tetős” üdülőre
bruttó 5.000,-Ft-os turnusonkénti pótdíjat állapít meg.
A differenciálást az üdülő következő évei térítési díjainak
meghatározásánál is figyelembe kell venni.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester
Jager Ferencné Oroszló község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a
pénzügyi irodavezető javaslatáról döntsenek.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte az oroszlói képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
OroszlóKözség Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Oroszló Község Képviselőtestületének
17/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy döntött, hogy a közös tulajdonban lévő fonyódligeti üdülő 2010.
évi térítési díjait megváltoztatja azzal, hogy a külön egységként
funkcionáló Fonyódliget, Mecsek u. 26. alatti „lapos tetős” üdülőre
bruttó 5.000,-Ft-os turnusonkénti pótdíjat állapít meg.
A differenciálást az üdülő következő évei térítési díjainak
meghatározásánál is figyelembe kell venni.
Határidő: azonnal
Felelős : Jager Ferencné alpolgármester
Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy
a pénzügyi irodavezető javaslatáról döntsenek.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Palé Község Képviselőtestülete 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Palé Község Képviselőtestületének
26/2010.(IV.22.) KTH számú határozata
Palé Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a közös tulajdonban
lévő fonyódligeti üdülő 2010. évi térítési díjait megváltoztatja azzal,
hogy a külön egységként funkcionáló Fonyódliget, Mecsek u. 26. alatti
„lapos tetős” üdülőre bruttó 5.000,-Ft-os turnusonkénti pótdíjat állapít
meg.
A differenciálást az üdülő következő évei térítési díjainak
meghatározásánál is figyelembe kell venni.
2010. április 26.
Határidő:
Felelős:
Pintérné Magyar Mária polgármester
Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a
pénzügyi irodavezető javaslatáról döntsenek.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Varga Község Képviselőtestülete 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Varga Község Képviselőtestületének
29/2010.(IV.22.) KTH számú határozata
Varga
Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a közös
tulajdonban lévő fonyódligeti üdülő 2010. évi térítési díjait
megváltoztatja azzal, hogy a külön egységként funkcionáló
Fonyódliget, Mecsek u. 26. alatti „lapos tetős” üdülőre bruttó 5.000,-Ftos turnusonkénti pótdíjat állapít meg.
A differenciálást az üdülő következő évei térítési díjainak
meghatározásánál is figyelembe kell venni.
Határidő:
2010. április 26.
Felelős:
Márhoffer Tibor polgármester
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a
pénzügyi irodavezető javaslatáról döntsenek.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vázsnoki képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Vázsnok Község Képviselőtestülete 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

48

Vázsnok Község Képviselőtestületének
37/2010.(IV.22.) KTH számú határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a közös
tulajdonban lévő fonyódligeti üdülő 2010. évi térítési díjait
megváltoztatja azzal, hogy a külön egységként funkcionáló
Fonyódliget, Mecsek u. 26. alatti „lapos tetős” üdülőre bruttó 5.000,-Ftos turnusonkénti pótdíjat állapít meg.
A differenciálást az üdülő következő évei térítési díjainak
meghatározásánál is figyelembe kell venni.
Határidő:
Felelős:
11.)

2010. április 26.
Fazekas Tibor polgármester

Mentőállomás létesítése Sásdon
Előadó: Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ebben a kérdésben csak a sásdi testület dönt.
Elmondta, hogy 2009. szeptember 28. napján hoztak egy határozatot, melyet felolvasott.
A körzeti földhivatal elutasította a tulajdonjog bejegyzést, mivel az Országos Mentőszolgálat
önálló vagyonkezelői joggal rendelkezik, számára ez a kitétel felesleges. Azt mondták addig
nem történik meg a vagyonkezelés bejegyzése, amíg az önkormányzat rendeletéből ezt a
kikötést nem törlik. Annyi tájékoztatást adtak, hogy a mentőszolgálat természetesen a
Kincstár részére ugyanúgy megküldi.
Javasolta, hogy ennek figyelembevételével módosítsák az akkor meghozott határozatot.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
58/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Mentőállomás létesítése
Sásdon tárgyban 1288/2009. (IX.28.) KTH. számú határozatát módosítja az
alábbiak szerint:
A képviselőtestület visszavonja azt a feltételét, hogy a Magyar Állam, mint
tulajdonos képviseletében is az arra illetékes szerv képviselője jegyezze ellen a
megállapodást.
Ennek értelmében a képviselőtestület a megállapodásban foglalt feltételek
alapján hozzájárul, hogy az Országos Mentőszolgálat a sásdi 231/3. hrsz-ú
Sásd, Szent Imre u. 12. szám alatti 1080 m2 alapterületű lakóház, udvar,
gazdasági épület ingatlanra a tulajdonjog változást és vagyonkezelői jogot
bejegyeztesse.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester
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12.)

LEKI pályázat műszaki tartalmának és befejezési határidejének módosítása
(„Utcai bútorok és hulladékgyűjtők kihelyezése” című pályázat)
Előadó: Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a DDRFÜ Kft. tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy a pályázati adatlapban és a költségvetésben a megadott
hulladékgyűjtők darabszáma elírásra került, mely szerint a 12 db hulladékgyűjtő edény helyett
20 db került beszerzésre a pályázatban.
Javasolta a testületnek a fenti okok miatt a befejezési határidőt és a műszaki tartalmat
módosítsák.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
59/2010. (IV.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy döntött, hogy a 2009. évben benyújtott LEKI „Utcai bútorok és
hulladékgyűjtők kihelyezése ” című pályázat költségvetésében foglalt műszaki
tartalmát a korábban megadott 12 db hulladékgyűjtő edényről 20 db-ra
módosítja.
Egyidejűleg a műszaki tartalom módosítása mellett a befejezési határidőt 2010.
június 30-ra módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester
Mivel más napirend, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Székely Szilárd polgármester
minden képviselőtestületnek megköszönte a megjelenést és az együttes testületi ülést bezárta.
Kmft.
Székely Szilárd
Sásd polgármestere

Jager Ferencné
Oroszló alpolgármestere

Fazekas Tibor
Vázsnok polgármestere

Merk Zsolt
Meződ polgármestere

Pintérné Magyar Mária
Palé polgármestere

Dr. Kajdon Béla
Sásd jegyzője

Márhoffer Tibor
Varga polgármestere

Dr. Babits András
körjegyző
Magyarhertelend,
Bodolyabér, Oroszló

